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ABSTRACT 

The purpose of this research improvement in learning is to describe the application of modeling learning in an 

effort to improve the learning outcomes of fifth grade students of SD Inpres Tondegesan on Civics subject 

matter Organizational material in Schools and Communities. The results of the action before the pre cycle, 

cycle I, cycle II were found to be a significant increase in learning outcomes, then the improvement of learning 

in class V SD Inpres Tondegesan in the Civics subjects using modeling learning succeeded. The results of the 

study can be concluded that modeling learning in Civics learning in Organizational Materials in Schools and 

Communities can improve the learning outcomes of fifth grade students of SD Inpres Tondegesan. This can be 

seen from the results of the evaluation in the first cycle the average value of 65.63 increased to 81.25 in the 

second cycle, as well as mastery learning in the first cycle was 68.75% increased to 81.25% in the second cycle. 

This means that the increase is very significant. 

Key Word: Modeling Learning and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian perbaikan dalam pembelajaran ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran 

pemodelan (modeling)  dalam  upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Inpres Tondegesan pada 

mata pelajaran PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat. Hasil tindakan sebelum pra siklus, siklus I, 

siklus II didapati kenaikan hasil belajar yang signifikan, maka  tindakan  perbaikan  pembelajaran  di kelas V 

SD Inpres Tondegesan pada mata pelajaran PKn dengan menggunakan pembelajaran pemodelan (modeling) 

berhasil. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pemodelan (modeling) pada pembelajaran 

PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat dapat  meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Inpres 

Tondegesan. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pada siklus I nilai rata-rata 65,63 meningkat menjadi 81,25 

pada siklus II, demikian pula ketuntasan belajar pada siklus I adalah 68,75% meningkat menjadi 81,25% pada 

siklus II. Ini berarti peningkatan yang terjadi adalah sangat signifikan. 

Kata Kunci: Pembelajaran Pemodelan (Modeling) dan Hasil Belajar 

 

 

Eksistensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sagat urgen dalam upaya pendidikan nasional 

sebagaimana tercantum dalam bab I pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. 

 

Kaitan dengan hal ini guru adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan proses pendidikan itu 

sendiri. Oleh karena itu guru harus  memiliki berbagai kemampuan yang dapatl menunjang tugasnya 

agar tujuan pendidikan dapat dicapai. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru 

dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya ialah kemampuan mengembangkan model 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 4 │ April 2022 │    ISSN : 2620-9748              2 

 

pembelajaran. Tegasnya, pendidik diharapkan dapat mengembangkan model pembelajaran sesuai 

dengan stangar kompetensi dan kompetensi dasar, serta mampu mengembangkan dimensi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu guru selaku pendidikan harus 

melakukan inovatif dan variatif dalam pembelajaran. 

 

Saat mengembangkan model pembelajaran seorang guru harus dapat menyesuaikan antara model 

yang dipilihnya dengan kondisi siswa, materi pelajaran, dan sarana yang ada. Oleh karena itu, guru 

harus menguasai beberapa jenis model pembelajaran agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan 

tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. 

 

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, khususnya dalam pembelajaran PKn di daerah-daerah 

yang sumber daya manusianya masih kurang, guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

model pembelajaran. Ini pun terjadi di SD Inpres Tondegesan tempat peneliti mengajar. 

 

Pendekatan metodologi guru masih terpaku kepada orientasi tradisionalistis dan menonton. Model 

pembelajaran yang tidak variatif membuat peserta didik menjadi jenuh belajar dan tidak senang 

mengikuti pembelajaran. Model pembelajaran yang terfokus pada materi hanya membentuk peserta 

didik yang berhasil mengingat jangka pendek dan gagal mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

Atau dengan kata lain pelajaran PKn belum terinteralisasi dalam pribadi peserta didik, akibat model 

pembelajaran yang belum tepat. 

 

Hal ini juga berdampak pada hasil belajar siswa. Mata pelajaran PKn di kelas V materi Organisasi di 

Sekolah dan Masyarakat ketika dilaksanakan ulangan formatif dari 16 siswa hanya 7 siswa (43,7%) 

yang mencapai KKM 70. 

 

Berdasarkan identifikasi masalah peneliti melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan 

berdiskusi dengan supervisor 2. Dari hasil refleksi dan diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penyebab dari masalah tersebut adalah: Penggunaan model yang berorientasi tradisonalistis dan 

menonton. Guru tidak menggunakan media pembelajaran. Pembelajaran berlangsung satu arah. 

Materi yang disajikan hanya berpusat pada buku teks dan tidak mengaitkan dengan kehidupan nyata 

siswa. Siswa hanya menjadi objek dalam pembelajaran. 

  

Permasalahan yang terjadi pada pembelajaran di atas perlu segera diatasi sebab jika dibiarkan terus-

menerus akan berdampak pada pencapaian tujuan pendidikan secara luas. Oleh karena itu perlu 

dikembangkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik materi pembelajaran. Adapun pendekatan yang dipilih dalam mengatasi permasalahan 

tersebut adalah pendekatan pembelajaran pemodelan (modeling) 

 

Adapun rumusna masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Penerapan Pembelajaran 

Pemodelan (Modeling) dalam meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Inpres Tondegesa pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat” 

 

Adapun tujuan penelitian perbaikan dalam pembelajaran ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan 

pembelajaran pemodelan (modeling) dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD 

Inpres Tondegesan pada mata pelajaran PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat. 

 

Pembelajaran pemodelan (modeling) adalah proses penampilan suatu contoh agar orang berpikir, 

bekerja, dan belajar, atau mengerjakan apa yang guru inginkan agar peserta didik mengerjakannya. 
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Pemodelan (modeling) pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan dan 

mendemonstrasikan suatu perbuatan. (Kunandar:2007). 

 

Pembelajaran pemodelan (modeling) merupakan salah satu komponen CTL (Contextual Teaching and 

Learning) maksudnya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada 

model yang bisa ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, atau guru memberi 

contoh cara mengerjakan sesuatu. Dengan begitu, guru memberi model tentang bagaimana cara 

belajar. (Siti Halimah: 2008). 

 

Guru memberi contoh tentang cara melakukan sesuatu, sebelum peserta didik melaksanakan tugas. 

Dalam pendekatan CTL, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan 

peserta didik. Seorang peserta didik bisa ditunjuk untuk memberi contoh temannya cara melakukan 

sesuatu atau dapat memanfaatkan gambar sebagai media pemodelan (modeling). 

 

Pemodelan dapat diartikan sebagai upaya pemberian model (contoh) yang berhubungan dengan materi 

dan aktivitas pembelajaran yang dilakukan siswa (Nuryatin, 2010). Pemodelan harus dilakukan secara 

terencana agar memberikan sumbangan pada pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran, sehingga hasil belajar mengalami peningkatan. Pemodelan dikatakan efektif apabila 

siswa menjadi lebih paham terhadap materi yang dipelajari, terlibat dengan lebih antusias, 

memberikan variasi situasi, biaya dan waktu lebih efisien. 

 

Pemilihan komponen pemodelan dalam pembelajaran tari merupakan upaya untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam memahami dan mengikuti gerakan-gerakan dan mengubah perilaku siswa 

kearah yang positif. Persyaratan model yang baik, yaitu relevan dengan kebutuhan siswa, sesuai 

dengan tingkat siswa, menarik, praktis, fungsional, menantang, dan kaya aksi. 

 

Adanya model dalam pembelajaran akan membantu siswa untuk berpikir kritis. Siswa akan dibantu 

dengan mengamati model yang disediakan, sehingga siswa lebih memahami materi yang diajarkan. 

Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi siswa juga dapat menggali informasi dari 

model yang disediakan. Komponen pemodelan merupakan salah satu dari tujuh komponen 

pembelajaran kontekstual. Maksud komponen pemodelan dalam pembelajaran adalah dalam sebuah 

pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang ditiru. Model itu bisa berupa 

cara mengoprasikan sesuatu, cara melempar bola dalam olahraga, contoh karya tulis, dan cara 

melafalkan sesuatu. Dalam pendekatan kontekstual komponen pemodelan, guru bukan satu-satunya 

model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Siswa bisa ditunjuk untuk memberikan 

contoh temannya cara melafalkan suatu kata. Jika kebetulan ada siswa yang pernah memenangkan 

lomba baca puisi atau memenangkan kontes berbahasa inggris, siswa tersebut dapat ditunjuk untuk 

model. Siswa lain sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. 

 

Model juga dapat didatangkan dari luar. Misalnya seorang penutur asli berbahasa cara bertutur kata, 

gerak tubuh metika berbicara dan sebagainya. Dengan demikian, dalam pembelajaran menulis teks 

drama guru akan menghadirkan model yang berupa teks drama yang dibuat sendiri atau diambil dari 

sumber lain kepada siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Sebelum mengerjakan tes menulis 

teks drama siswa mengamati dan membahas model yang dihadirkan secara bersama-sama sehingga 

siswa dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan teks drama, misalnya unsur-unsur drama. Jadi, 

teks drama yang dihasilkan ssiwa sesuai dengan yang diharapkan karena siswa dapat mengembangkan 

ide yang ada dipikirannya berkat model yang telah diperlihatkan oleh guru sebagai acuannya. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran pemodelan (modeling) bertujuan: 

Melatih peserta didik tentang sesuatu proses atau prosedur yang harus dimiliki atau dikuasainya. 

Mengkongkritkan informasi atau penjelasan yang bersifat abstrak. Mengembangkan kemampuan 

pengamatan, pendengaran dan penglihatan peserta didik secara bersama-sama. 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Inpres Tondegesan yang berjumlah 16 orang 

yang terdiri dari 7 laki-laki dan 79 perempuan. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SD Inpres 

Tondegesan Kecamatan Tondegesan Kabupaten Minahasa. Pelaksanaan perbaikan dilakukan selama 

dua siklus yang dimulai bulan Maret sampai Mei 2016.  

 

Analisis data dari hasil penelitian ini dilakukan berdasarkan model analisis interaktif atau deskriptif 

(Muhadjir, 2007:45-51), sebagaimana yang dikembangkan olehMilles dan Huberman (1984). Teknis 

analisis ini dialkukan selama pengumpulan data yang diikuti secara langsung dengan pekerjaan 

menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan. Analisis data M & H terdiri dari 

tiga alur analisis yang saling berinteraksi, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Analisis dilakukan dengan cara: data direduksi, dirangkum, dicari tema dan polanya, memberi kode 

pada aspek-aspek tertentu, kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih tajam. 

 

Hasil ulangan mata pelajaran PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat, di kelas V SD Inpres 

Tondegesan, nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa hanya 58,75 dari 16 siswa, hanya 7 orang siswa 

(43,75%) yang mendapat nilai 70 ke atas.  

 

Berdasarkan hasil analisis data tes pra siklus, terlihat bahwa jumlah siswa yang memperoleh nilai 

sama dengan 70 atau 6 ke atas hanya ada 7 orang. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

pada pra siklus belum memenuhi target yang diinginkan. 

 

Fokus perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui pembelajaran 

pemodelan (modeling) pada mata pelajaran PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat telah 

tercpaai dan selanjutnya Penelitian Tindakan Kelas ini dilanjutkan pada materi yang lain, mata 

pelajaran yang lainnya. 

 

Pra siklus, ada sebagai siswa yang belum tuntas dalam belajar. Hal ini disebabkan oleh belum terbiasa 

dengan pembelajaran pemodelan (modeling), sehingga mereka masih bingung dalam melakukan 

pembelajaran pemodelan (modeling). Namun hal ini bukanlah hal yang aneh, karena beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab ketidakberhasilan siswa dalam memahami 

konsep-konsep PKn adalah karena kelemahan dalam menguji hipotesis sesuai dengan LKS yang 

sudah ada. 

 

Pada pra siklus terlibat bahwa jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar atau memperoleh skor 

> 70 baru mencapai 7 (43,75%) orang. Dari hasil evaluasi mata pelajaran PKn materi Organisasi di 

Sekolah dan Masyarakat di kelas V SD Inpres Tondegesan, nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa 

hanya 58,75. Hal ini menujukkan bahwa hasil belajar siswa pra siklus belum memenuhi target yang 

diinginkan. Ini disebabkan karena pada saat pelajaran berlangsung, perhatian siswa dalam belajar PKn 

tampak belum menggembirakan. Siswa kelihatan tidak aktif dan tidak bersungguh-sungguh dalam 

menerima pembelajaran, bahkan ada beberapa siswa yang diam saja. 
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Selain mengamati aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, pada setiap akhir siklus 

dilakukan tes yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan tindakan yang 

dilaksanakan. Tes dilaksanakan pada akhir pembelajaran selama 10 menit, kemudian hasil ini 

dianalisis untuk mengetahui tingkat ketuntasan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran 

PKn dengan mengunakan pembelajaran pemodelan (modeling). 

 

Siklus I terlihat bahwa jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar atau memperoleh skor > 70 

baru mencapai 11 orang. Dari hasil evaluasi mata pelajaran PKn materi Organisasi di Sekolah dan 

Masyarakat di kelas V SD Inpres Tondegesan, nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa hanya 65,63. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I belum memenuhi target yang diinginkan. 

Ini disebabkan karena pada saat pembelajaran berlangsung, perhatian siswa dalam pelajaran PKn 

tampak belum menggembirakan. Siswa kelihatan tidak aktif dan tidak bersungguh-sungguh dalam 

menerima pembelajaran, bahkan ada beberapa siswa yang diam saja. Pada siklus I, ada sebagian siswa 

yang belum tuntas dalam belajar. Hal ini disebabkan oleh belum terbiasa dengan pembelajaran 

pemodelan (modeling). 

 

Mengingat pelaksanaan tindakan perbaikan pembelajaran siklus I ini masih belum mencapai target 

yang diharapkan, maka perlu dilakukan refleksi terhadap rencana dan pelaksanaan tindakan siklus II. 

Dari hasil pengamatan penulis selama proses pembelajaran berlangsung, terlihat bahwa banyak siswa 

yang masih kelihatan bingung tentang materi yang diberikan. 

 

Setelah dilakukan perbaikan pembelajaran, ternyata menunjukkan hasil yang lebih baik. Hal ini 

dibuktikan dengan: Siswa yang tadinya acuh dengan penjelasan guru melalui pembelajaran 

pemodelan (modeling), secara berangsur-angsur diam dan memperhatikan. Siswa yang tidak aktif 

dalam berdiskusi, setelah mendapat penjelasan dari guru, akhirnya aktif dalam melakukan dan diskusi 

untuk menyelesaikan LKS. 

 

Evaluasi mata pelajaran PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat di kelas V SD Inpres 

Tondegesan, nilai rata-rata yang diperoleh siswa meningkat menjadi 81,25 dari 16 siswa dapat 13 

orang siswa yang mendapat nilai lebih dari 70. Pada siklus II tindakan yang diberikanhampir sama 

dengan tindakan Pra SIklus dan Siklus I, yaitu dengan menerapkan pembelajaran pemodelan 

(modeling). Dengan menggunakan pembelajaran pemodelan (modeling) yang relevan dengan materi 

pokok pelajaran. Sehingga hasil tes pada siklus II terlihat jumlah siswa yang mencapai perolehan skor 

> 70 mencapai 13 orang. 

 

Hal ini menunjukkan peningkatan hasil belajar yang lebih baik pada siklus II. Sehingga hasil belajar 

siswa sudah memenuhi target yang diinginkan yaitu diatas 80% siswa mencapai skor >70. Setelah 

dilakukan perbaikan pembelajaran, ternyata menunjukkan hasil yang lebih baik. Hal ini dibuktikan 

dengan: siswa yang tadinya terlihat antipasti dengan pelajaran PKn melalui pembelajaran pemodelan 

(modeling) timbul motivasi untuk mengikuti pelajaran. Siswa yang awalnya tidak berminat untuk 

mengikuti pelajaran akhirnya terlihat begitu aktif dan penuh semangat. 

 

Hasil tindakan sebelum pra siklus, siklus I, siklus II didapati kenaikan hasil belajar yang signifikan, 

maka tindakan perbaikan pembelajaran di kelas V SD Inpres Tondegesanpada mata pelajaran PKn 

dengan menggunakan pembelajaran pemodelan (modeling) berhasil. 
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Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pemodelan (modeling) pada pembelajaran 

PKn materi Organisasi di Sekolah dan Masyarakat dapat  meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

SD Inpres Tondegesan. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pada siklus I nilai rata-rata 65,63 

meningkat menjadi 81,25 pada siklus II, demikian pula ketuntasan belajar pada siklus I adalah 68,75% 

meningkat menjadi 81,25% pada siklus II. Ini berarti peningkatan yang terjadi adalah sangat 

signifikan. 

 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: Sebaiknya dalam mengajarkan PKn menggunakan 

berbagai metode, pendekatan dan teknik yang beragam. Termasuk pembelajaran pemodelan 

(modeling) karena siswa menjadi tertantang dan aktif menjawab setiap pertanyaan guru. Dalam 

kegiatan pembelajaran PKn maupun mata pelajaran lainnya guru hendaknya menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi. Bagi siswa, hendaknya dalam menerima pelajaran PKn 

dengan pembelajaran pemodelan diikuti dengan sebaik-baiknya, diusahakan sebelumnya siswa 

membaca terlebih dahulu pokok bahasan yang akan diajarkan. Hendaknya sarana untuk pembelajaran 

PKn agar dilengkapi, hal ini berguna untuk menambah semangat belajar dan dapat menunjang 

lancarnya proses pembelajaran, baik berupa gambar atau alat elektronik lain yang dapat memutar film. 

Bagi Pemerintah, dalam pembelajaran PKn, karena bersifat menanamkan nilai, hendaknya pemilihan 

guru Mata Pelajaran PKn yang dapat menjadi panutan siswa dalam berperilaku. 
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INTENSIONALITY OF LEARNING CONCEPT OF LEARNING 

T. A. I. PERIODICALLY IN TEACHING TEACHERS OF MATH MAPEL 

AT SD GMIM I KIAWA 

 

INTENSIONALITAS  PENGARAHAN KONSEP PEMBELAJARAN   

T. A. I.  SECARA BERKALA PADA GURU MENGAJAR MAPEL 

MATEMATIKA DI SD GMIM I KIAWA 
 

*Fany Rondonuwu 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is as follows: Want to find out the improvement in the performance of teachers who 

teach mathematics after the implementation of the cooperative learning method Team Assisted Individualization 

model at SD GMIM I Kiawa. Want to know the effect of motivation to learn mathematics after applying the 

Team Assisted Individualization model of cooperative learning in SD GMIM I Kiawa. The results of this study 

indicate that the Team Assisted Individualization model of cooperative learning has a positive impact in 

improving Teacher Performance. This can be seen from the more solid understanding of students towards the 

material delivered by the teacher (mastery learning increases from cycles I, II, and III), namely 66.67%, 

75.00%, and 87.50%, respectively. In cycle III students' classical learning completeness has been achieved. 

Based on data analysis, obtained student activity in the process of cooperative learning methods Team Assisted 

Individualization model in each cycle has increased. This has a positive impact on student teacher performance, 

which can be shown by increasing the average value of students in each cycle that continues to increase. 

Key Words: Team Assisted Individualization Model and Mathematics Teachers 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : Ingin mengetahui peningkatan Kinerja Guru yang mengajar matematika 

setelah diterapkannya metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization di  SD GMIM I 

Kiawa. Ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar  matematika  setelah diterapkan metode pembelajaran 

kooperatif model Team Assisted Individualization di  SD GMIM I Kiawa. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan Kinerja Guru. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi 

yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 66,67%, 

75,00%, dan 87,50%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. Berdasarkan analisis 

data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted 

Individualization dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap Kinerja Guru 

siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus 

mengalami peningkatan. 

Kata Kunci: Model Team Assisted Individualizationi dan Guru Mapel Matematika 

 

 

Manusia memiliki derajat potensi, latar belakang historis, serta harapan masa depan yang berbeda-

beda. Karena adanya perbedaan, manusia dapat silih asah (saling mencerdaskan). Pembelajaran 

kooperatif secara sadar menciptakan interaksi yang silih asah, sehingga sumber belajar bagi siswa 

bukan hanya guru dan buku ajar tetapi juga sesama siswa. 

 

Manusia adalah makhluk hidup individual, berbeda satu sama lain. Karena sifatnya yang individual, 

maka manusia yang satu membutuhkan manusia lainnya sehingga sebagai konsekuensi logisnya 

manusia harus menjadi makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan sesamanya. Karena satu 
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sama lain saling membutuhkan maka harus ada interaksi yang silih asih (saling menyayangi atu saling 

mencintai). Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang secara sadar dan sengaja 

menciptakan interaksi yang saling mengasihi antar sesama siswa. 

 

Pembelajaran Matematika tidak lagi mengutamakan pada penyerapan melalui pencapaian informasi, 

tetapi lebih mengutamakan pada pengembangan kemampuan dan pemrosesan informasi. Untuk itu 

aktivitas peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau tugas matematika dengan 

bekerja kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide kepada orang lain. (Hartoyo, 2000: 24). 

 

Langkah-langkah tersebut memerlukan partisipasi aktif dari siswa. Untuk itu perlu ada metode 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. Adapun metode yang 

dimaksud adalah metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pengajaran 

yang melibatkan siswa bekerja dalam kelompok-kelompok untuk menetapkan tujuan bersama. Felder, 

(1994: 2). 

 

Pembelajaran kooperatif lebih menekankan interaksi antar siswa. Dari sini siswa akan melakukan 

komunikasi aktif dengan sesama temannya. Dengan komunikasi tersebut diharapkan siswa dapat 

menguasai materi pelajaran dengan mudah karena “siswa lebih mudah memahami penjelasan dari 

kawannya dibanding penjelasan dari guru karena taraf pengetahuan serta pemikiran mereka lebih 

sejalan dan sepadan”. (Sulaiman dalam Wahyuni 2001: 2). 

 

Penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang amat positif 

terhadap siswa yang rendah Kinerja Gurunya. (Nur, 1996: 2). Pete Tschumi dari Universitas Arkansas 

Little Rock memperkenalkan suatu ilmu pengetahuan pengantar pelajaran komputer selama tiga kali, 

yang pertama siswa bekerja secara individu, dan dua kali secara kelompok. Dalam kelas pertama 

hanya 36% siswa yang mendapat nilai C atau lebih baik, dan dalam kelas yang bekerja secara 

kooperatif ada 58% dan 65% siswa yang mendapat nilai C atau lebih baik (Felder, 1994:14). 

 

Mendasari dari konteks latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu 

masalah substansial  sebagai berikut: Bagaimanakan peningkatan Kinerja Guru  yang mengajar 

matematika dengan diterapkannya metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted 

Individualization di  SD GMIM I Kiawa?  Bagaimanakah pengaruh metode pembelajaran kooperatif 

model Team Assisted Individualization terhadap motivasi belajar  di kelas  ? 

 

Pada bagian tujuan penelitian ini, penulis  memiliki  tujuan sebagai berikut : Ingin mengetahui 

peningkatan Kinerja Guru yang mengajar matematika setelah diterapkannya metode pembelajaran 

kooperatif model Team Assisted Individualization di  SD GMIM I Kiawa. Ingin mengetahui pengaruh 

motivasi belajar  matematika  setelah diterapkan metode pembelajaran kooperatif model Team 

Assisted Individualization di  SD GMIM I Kiawa. 

 

Karena keterbatasan waktu, maka diperlukan pembatasan masalah meliputi: Penelitian ini  dikenakan 

di bagi guru yang mengajar matematika dan observasi hasil belajar siswa di SD GMIM I Kiawa. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan  Maret sampai April pada semester  1 tahun pelajaran  2010/2011.  

 

Ada beberapa definisi tentang pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan. 

Slavin (dalam Rahayu, 1998:156) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 

”cooperative learning methods share the idea that students work together to learn and are responsible 

for one anothers learning as well as their own”. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dalam 
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pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama, saling menyumbangkan pikiran dan 

bertanggungjawab terhadap pencapaian hasil belajar secara individu maupun kelompok. Perasaan 

saling bertanggungjawab ini sering di istilahkan sebagai “berenang dan tenggelam bersama”. 

 

TGT dikembangkan oleh David de Vries dan Keith Edwards (Johnson and Johnson, 1991 :192) yang 

bekerja di John Hopkins University. Dalam pembelajaran ini, pembelajaran dimulai dengan 

penjelasan guru. Selanjutnya siswa belajar dalam kelompoknya, masing-masing kelompok akan 

mengadakan lomba dengan anggota kelompok lainnya. Pemenangnya memberi sumbangan poin bagi 

kelompoknya masing-masing. Berdasarkan perbandingan poin akan ditetapkan kelompok mana yang 

berhak memperoleh sertifikat atau penghargaan. 

 

STAD adalah pengembangan dari TGT (Johnson & Johnson, 1991:192). Pada dasarnya, model ini 

sama dengan TGT hanya saja tidak ada lomba antar kelompok. Untuk mengukur keberhasilan belajar 

kelompok, kepada masing-masing siswa diberikan kuis secara individual dan anggota sesama anggota 

tidak boleh saling membantu dalam kuis ini. Selanjutnya hasil kuis ini dibandingkan dengan rata-rata 

pencapaian sebelumnya, dan poin sumbangan anggota kelompoknya ditentukan berdasarkan tingkat 

keberhasilan siswa mencapai atau melebihi kinerja sebelumnya. 

 

Model ini dirancang untuk menggabungkan insentif motivasional dari penghargaan kelompok dengan 

program pembelajaran individual yang cocok dengan tingkatan yang dimiliki oleh siswa. Siswa 

dikelompokkan kedalam empat atau lima orang secara heterogen. Setiap siswa mengerjakan unit-unit 

program matematika sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya, dalam suatu tim bisa saja si 

A mngerjakan unit 2, si B mengerjakan unit 5. para siswa mengikuti rangkaian kegiatan yang teratur, 

mulai dari membaca lembar pembelajaran, mengerjakan lembar kerja, memeriksa apakah dia telah 

menguasai keterampilan dan mengikuti tes.  

 

Anggota tim bekerja secara berpasangan, saling bertukar lembar jawaban dan memeriksa pekerjaan 

temannya. Jika seorang siswa berhasil mencapai atau melampaui skor 80, dia mengikuti final tes. 

Anggota tim bertanggung jawab meyakinkan bahwa temannya telah siap mengikuti final tes. Baik 

tanggungjawab individual dan penghargaan kelompok ada di dalam metode pembelajaran ini. 

 

Setiap minggu guru menjumlahkan banyaknya unit yang telah diselesaikan oleh semua anggota tim 

dan memberikan sertifikat atau penghargaan lainnya kepada tim yang memenuhi kriteria berdasarkan 

jumlah final tes yang berhasil dilampaui. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab 

menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang 

diinginkan dapat dicapai.  

 

Menurut Oja dan Sumarjan (dalam Titik Sugiarti, 1997: 8) mengelompokkan penelitian tindakan 

menjadi empat macam yaitu, (a) guru sebagai peneliti; (b) penelitian tindakan kolaboratif; (c) 

simultan terintegratif; (d) administrasi sosial eksperimental.  

 

Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, penanggung jawab penuh 

penelitian ini adalah guru. Tujuan utama dari penelitian tindakan ini adalah untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran di kelas dimana guru secara penuh terlibat dalam penelitian mulai dari perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dalam penelitian ini peneliti tidak bekerjasama dengan siapapun, 
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kehadiran peneliti sebagai guru di kelas sebagai pengajar tetap dan dilakukan seperti biasa, sehingga 

siswa tidak tahu kalau diteliti. Dengan cara ini diharapkan didapatkan data yang seobjektif mungkin 

demi kevalidan data yang diperlukan.  

 

Tempat penelitian adalah SD GMIM I Kiawa. Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya 

penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil dan 

subyek penelitian adalah guru yang mengajar matematika di   SD GMIM I Kiawa. 

 

Pada tahap siklus I, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana 

pelajaran 1, LKS 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Selain itu juga 

dipersiapkan lembar observasi pengolahan metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted 

Individualization, dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

 

Aspek-aspek yang mendapatkan kriteria kurang baik adalah memotivasi siswa,  menyampaikan tujuan 

pembelajran,  pengelolaan waktu,  dan siswa antusias. Keempat aspek yang mendapat nilai kurang 

baik di atas, merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada siklus I dan akan dijadikan bahan kajian 

untuk refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada siklus II.  

       

Aktivitas guru yang paling dominan pada siklus I adalah membimbing dan mengamati siswa dalam 

menemukan konsep, yaitu 21,7 %. Aktivitas lain yang presentasinya cukup besar adalah memberi 

umpan balik/ evaluasi, tanya jawab dan menjelaskan materi yang sulit yaitu masing-masing sebesar 

13,3 %. Sedangkan aktivitas siswa yang paling dominan adalah mengerjakan/ memperhatikan 

penjelasan guru yaitu 22,5 %. Aktivitas lain yang presentasinya cukup besar adalah bekerja dengan 

sesama anggota kelompok, diskusi antara siswa/ antara siswa dengan guru, dan membaca buku yaitu 

masing-masing 18,7 % 14,4 dan 11,5 %. 

 

Pada siklus I, secaraa garis besar kegiatan belajar mengajar dengan metode pembelajaran kooperatif 

model Team Assisted Individualization sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun peran guru masih 

cukup dominan untuk memberikan penjelasan dan arahan, karena model tersebut masih dirasakan 

baru oleh siswa. 

 

Penerapan metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization diperoleh nilai 

rata-rata siswa adalah 63,75 dan ketuntasan belajar mencapai 66,67% atau ada 16 siswa dari 24 siswa 

sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa 

belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya sebesar 66,67% lebih kecil dari 

persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih 

merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai 

berikut:  Guru kurang baik dalam memotivasi siswa dan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Guru kurang baik dalam pengelolaan waktu. Siswa kurang begitu antusias selama pembelajaran 

berlangsung. 

 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu 

adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya. Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi 

siswa dan lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat 

langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik 
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dengan menambahkan informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan. Guru harus lebih 

terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga siswa bisa lebih antusias. 

 

Selanjutnya siklus II, pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

rencana pelajaran 2, LKS, 2, soal tes formatif II dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Selain itu 

juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan metode pembelajaran kooperatif model Team 

Assisted Individualization dan lembar observasi guru dan siswa. 

 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan dengan jumlah siswa 24 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana 

pelajaran dengan memperhatikan revisi siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I 

tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan belajar mengajar.  

 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrumen yang 

digunakan adalah tes formatif II. Aspek-aspek yang diamati pada kegiatan belajar mengajar (siklus II) 

yang dilaksanakn oleh guru dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif model Team 

Assisted Individualization mendapatkan penilaian yang cukup baik  dari pengamat. Maksudnya dari 

seluruh penilaian tidak terdapat nilai kurang. Namun demikian penilaian tesebut belum merupakan 

hasil yang optimal, untuk itu ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk 

penyempurnaan penerapan pembelajaran selanjutnya. Aspek-aspek tersebut adalah memotivasi siswa, 

membimbing siswa merumuskan kesimpulan/ menemukan konsep, dan pengelolaan waktu.  

 

Penyempurnaan aspek-aspek I dalam penerapan metode pembelajarn kooperatif model Team Assisted 

Individualization diharapkan siswa dapat menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari dan 

mengemukakan pendapatnya sehingga mereka akan lebih memahami tentang apa yang telah mereka 

lakukan.  

 

Aktivitas guru yang paling dominan pada siklus II adalah membimbing dan mengamati siswa dalam 

menentukan konsep yaitu 25%. Jika dibandingkan dengan siklus I, aktivitas ini mengalami 

peningkatan. Aktivitas guru yang mengalami penurunan adalah memberi umpan balik/evaluasi/ Tanya 

jawab (16,6%), mnjelaskan materi yang sulit (11,7). Meminta siswa mendiskusikan dan menyajikan 

hasil kegiatan (8,2%), dan membimbing siswa merangkum pelajaran (6,7%). 

 

Sedangkan untuk aktivitas siswa yang paling dominan pada siklus II adalah bekerja dengan sesama 

anggota kelompok yaitu (21%). Jika dibandingkan dengan siklus I, aktifitas ini mengalami 

peningkatan. Aktifitas siswa  yang mengalami penurunan adalah mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru (17,9%). Diskusi antar siswa/ antara siswa dengan guru (13,8%), menulis yang 

relevan dengan KBM (7,7%) dan merangkum pembelajaran (6,7%). Adapun aktifitas siswa yang 

mengalami peningkatan adalah membaca buku (12,1%), menyajikan hasil pembelajaran (4,6%), 

menanggapi/mengajukan pertanyaan/ide (5,4%), dan mengerjakan tes evaluasi (10,8%). 

 

Nilai rata-rata siswa adalah 72,08 dan ketuntasan belajar mencapai 75,00% atau ada 18 siswa dari 24 

siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 

klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya peningkatan Kinerja 

Guru siswa ini karena setelah guru menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu 

diadakan tes sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi utnuk belajar. Selain itu 
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siswa juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan dinginkan guru dengan menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization. 

 

Pelaksanaan kegiatan belajar diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut: Memotivasi 

siswa. Membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep  dan pengelolaan waktu. 

Pelaksanaan kegiatan belelajar pada siklus II ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Maka perlu 

adanya revisi untuk dilaksanakan pada siklus III antara lain: Guru dalam memotivasi siswa hendaknya 

dapat membuat siswa lebih termotivasi selama proses belajar mengajar berlangsung. Guru harus lebih 

dekat dengan siswa sehingga tidak ada perasaan takut dalam diri siswa baik untuk mengemukakan 

pendapat atau bertanya. Guru harus lebih sabar dalam membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep. Guru harus mendistribusikan waktu secara baik sehingga kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Guru sebaiknya menambah lebih banyak 

contoh soal dan memberi soal-soal latihan pada siswa untuk dikerjakan pada setiap kegiatan belajar 

mengajar. 

 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 3, 

LKS 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan 

lembar observasi pengelolaan metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted 

Individualization dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan dengan jumlah siswa 24 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana 

pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga kesalahan atau kekurangan pada 

siklus II tidak terulang lagi pada siklus III. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan belajar mengajar.  

 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Instrumen yang 

digunakan adalah tes formatif III. Adapun data hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut: 

 

Aspek-aspek yang diamati pada kegiatan belajar mengajar (siklus III) yang dilaksanakan oleh guru 

dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization 

mendapatkan penilaian cukup baik dari pengamat adalah memotivasi siswa, membimbing siswa 

merumuskan kesimpulan/menemukan konsep, dan pengelolaan waktu.  

 

Penyempurnaan aspek-aspek di atas dalam menerapkan metode pembelajaran kooperatif model Team 

Assisted Individualization diharapkan dapat berhasil semaksimal mungkin.  Aktivitas guru yang 

paling dominan pada siklus III adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep 

yaitu 22,6%, sedangkan aktivitas menjelaskan materi yang sulit dan memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab  menurun masing-masing sebesar (10%), dan (11,7%).  

 

Aktivitas lain yang mengalami peningkatan adalah mengkaitkan dengan pelajaran sebelumnya (10%), 

menyampaikan materi/strategi/langkah-langkah (13,3%), meminta siswa menyajikan dan 

mendiskusikan hasil kegiatan (10%), dan membimbing siswa merangkum pelajaran (10%). Adapun 

aktivitas yang tidak menglami perubahan adalah menyampaikan tujuan (6,7%) dan memotivasi siswa 

(6,7%). Sedangkan untuk aktivitas siswa yang paling dominan pada siklus III adalah bekerja dengan 

sesama anggota kelompok yaitu (22,1%) dan mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru (20,8%), 
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aktivitas yang mengalami peningkatan adalah membaca buku siswa (13,1%) dan diskusi antar 

siswa/antara siswa dengan guru (15,0%). Sedangkan aktivitas yang lainnya mengalami penurunan.  

 

Data menunjukkan hasil yang diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 80,42 dan dari 24 siswa 

yang telah tuntas sebanyak 21 siswa dan 3 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara 

klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 87,50% (termasuk kategori tuntas).  Hasil pada 

siklus III ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan Kinerja Guru pada 

siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization sehingga siswa menjadi lebih terbiasa 

dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah 

diberikan. 

 

Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang baik 

dalam proses belajar mengajar dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif model Team 

Assisted Individualization. Dari data-data yang telah diperoleh dapat duraikan sebagai berikut:  

Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun 

ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing 

aspek cukup besar. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses 

belajar berlangsung. Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan 

peningkatan sehingga menjadi lebih baik. 

 

Pada siklus III guru telah menerapkan metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted 

Individualization dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta Kinerja Guru siswa pelaksanaan 

proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, 

tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan 

mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar 

selanjutnya dengan menerapan metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted 

Individualization dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted 

Individualization memiliki dampak positif dalam meningkatkan Kinerja Guru. Hal ini dapat dilihat 

dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan 

belajar meningkat dari siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 66,67%, 75,00%, dan 87,50%. Pada 

siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. Berdasarkan analisis data, diperoleh 

aktivitas siswa dalam proses metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization 

dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap Kinerja Guru siswa 

yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus 

mengalami peningkatan. 

 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran matematika dengan 

metode pembelajaran  kooperatif model Team Assisted Individualization yang paling dominan adalah 

bekerja dengan menggunakan alat/media, mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi 

antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas isiswa dapat dikategorikan 

aktif. Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah 

metode pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization dengan baik. Hal ini terlihat 

dari aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam 
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mengerjakan kegiatan LKS/menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pembelajaran 

dengan kooperatif model Team Assisted Individualization memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan Kinerja Guru yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap 

siklus, yaitu siklus I (66,67%), siklus II (75,00%), siklus III (87,50%). Penerapan metode 

pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization mempunyai pengaruh positif, yaitu 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukan dengan hasil wawancara dengan beberapa 

siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa mereka tertarik dan berminat dengn metode 

pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization sehingga mereka menjadi termotivasi 

untuk belajar. 

 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses metode pembelajaran kooperatif 

model Team Assisted Individualization dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini 

berdampak positif terhadap Kinerja Guru siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai 

rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. 

 

Hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pembelajaran 

dengan kooperatif model Team Assisted Individualization memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan Kinerja Guru yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap 

siklus, yaitu siklus I (66,67%), siklus II (75,00%), siklus III (87,50%). Penerapan metode 

pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization mempunyai pengaruh positif, yaitu 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukan dengan hasil wawancara dengan beberapa 

siswa, rata-rata jawaban siswa menyatakan bahwa mereka tertarik dan berminat dengn metode 

pembelajaran kooperatif model Team Assisted Individualization sehingga mereka menjadi termotivasi 

untuk belajar. 

 

Saran penelitian ini sebagai berikut: Untuk melaksanakan metode pembelajaran kooperatif model 

Team Assisted Individualization memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus 

mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan model kooperatif 

model Team Assisted Individualization dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang 

optimal. Dalam rangka meningkatkan Kinerja Guru, guru hendaknya lebih sering melatih siswa 

dengan berbagai metode pembelajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya 

dapat menemukan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil 

atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Perlu adanya penelitian yang lebih 

lanjut, karena hasil penelitian ini hanya dilakukan di SD GMIM I Kiawa Untuk penelitian yang serupa 

hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik. 
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THE DEMONSTRATION METHOD IN CLASS IV STUDENTS 
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PENINGKATAN AKTIFITAS DAN HASIL BELAJAR PENJAS  

MELALUI METODE DEMONSTRASI PADA SISWA  KELAS IV  

SD NEGERI 2 SUKABANJAR KECAMATAN KOTAAGUNG TIMUR 

KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

*Amzarsyah 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to increase the activities and learning outcomes of physical education after the 

implementation of the demonstration method. The results of Classroom Action Research (CAR) show that the 

application of the Demonstration method by Physical Education subject teachers in class IV at SDN 2 

Sukabanjar, Kotaagung Timur District, Tanggamus Regency can increase student activity and learning 

outcomes. This can be seen from the indications of an increase in each cycle, namely in the first cycle students 

whose learning activities are very good 14.3%, students whose learning activities are good 9.5%, students 

whose learning outcomes are less than 75.0%. In the second cycle, students with very good learning activities 

were 23.8%, students with good learning activities were 40.5%, students whose learning activities were less 

than 34.7%. In the third cycle students whose learning activities are very good are 48.8%, students whose 

learning activities are good 51.2%, students whose learning outcomes are less than 0.0%, and learning 

outcomes are in the first cycle of students whose learning outcomes are very good 10, 0%, students whose 

learning outcomes are good 10.0%, students whose learning outcomes are quite 30.0%, students whose learning 

outcomes are less 50.0%: In the second cycle students whose learning outcomes are very good 25.0%, students 

whose learning outcomes are good learning 15.0%, students whose learning outcomes are sufficient 45.0%, 

students whose learning outcomes are less 15.0%. In the third cycle, students with very good learning outcomes 

were 25.0%, students with good learning outcomes 65.0%, students with sufficient learning outcomes 10.0%, 

students with poor learning outcomes 0.0%. 

Key Word: Activities, Learning Outcomes, Demonstration Method 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar penjas  setelah diterapkannya metode 

demonstrasi. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menunjukan bahwa penerapan metode Demonstrasi  oleh 

guru mata pelajaran Penjasorkes pada kelas IV di  SDN 2 Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten 

Tanggamus dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Hal ini  dapat dilihat dari indikasi 

peningkatan pada setiap siklus, yaitu pada siklus pertama siswa yang aktivitas belajar  sangat baik  14,3%, siswa 

yang aktivitas belajar baik  9,5%, siswa yang  aktivitas asil belajarnya kurang 75,0%,. Pada siklus kedua siswa 

yang aktivitas belajar  sangat baik  23,8%, siswa yang aktivitas belajar baik  40,5%, siswa yang  aktivitas asil 

belajarnya kurang 34,7%. Pada siklus ketiga siswa yang aktivitas belajar  sangat baik  48,8%, siswa yang 

aktivitas belajar baik  51,2%, siswa yang  aktivitas asil belajarnya kurang 0,0%, dan hasil belajar yaitu pada 

siklus pertama siswa yang hasil belajar  sangat baik  10,0%, siswa yang hasil belajar baik  10,0%, siswa yang 

hasil belajarnya cukup 30,0%, siswa yang hasil belajar kurang 50,0%: Pada siklus kedua siswa yang hasil 

belajar  sangat baik  25,0%, siswa yang hasil belajar baik  15,0%, siswa yang hasil belajarnya cukup 45,0%, 

siswa yang hasil belajar kurang 15,0%. Pada siklus ketiga siswa yang hasil belajar sangat baik  25,0%, siswa 

yang hasil belajar baik  65,0%, siswa yang hasil belajarnya cukup 10,0% siswa yang hasil belajar kurang 0,0%. 

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Metode Demonstrasi 
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Latar Belakang Masalah 

Menurut UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3 menyatakan bahwa 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 

 

Suatu kondisi nyata dalam suatu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) , sebagian besar  siswa 

masih belum belajar pada waktu guru mengajar. Para guru belum sepenuhnya menggali potensi dirinya 

sehingga sebagian siswa belum mampu mencapai kompetensi individual secara optimal yang 

diperlukan untuk mengikuti pelajaran lanjutan. Beberapa siswa belum belajar sampai tingkat 

pemahaman. Siswa baru mampu mempelajari /menghafal: fakta, konsep, prinsip, hukum, teori dan 

gagasan inovatif lainnya pada tingkat ingatan, mereka belum menerapkankannya secara efektif dalam 

pemecahan masalah sehari-hari yang kontekstual (Widodo, 2013) 

 

Salah satu pelajaran dengan penerapkan kontektual adalah pelajaran olahraga. Pembelajaran yang telah 

dilakukan selama ini belum maksimal sehingga pelaksanaanya sekedar bermain – main saja. 

Berdasarkan hasil diskusi dengan guru penjasorkes SDN 1 Kedamaian Kecamatan Kotaagung, kurang 

tertariknya terhadap materi pembelajaran disebabkan karena beberapa faktor antara lain adalah: 1) 

siswa merasa bosan dengan pelajaran olahraga dengan alasan karena pelajaran olahraga kegiatannya 

selalu monoton, 2) anak merasa jenuh dan akhirnya hanya bermain-main dengan kawan ketika 

pelajaran olahraga berlangsung, 3) merasa takut setiap akan melakukan gerakan, 4) materi yang 

diberikan guru tidak bervariasi (selalu monoton). Untuk itu perlu melakukan solusi agar pelajaran 

penjas sangat digemari oleh siswa. Berikut tabel ketuntasan siswa pada siswa kelas IV SDN 2 

Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur Kabupataen Tanggamus. 

 

Tabel Rekap Ketuntasan mata pelajaran Penjasorkes 

Siswa Kelas IV SDN 2 Sukabanjar 

 

Jumlah Siswa KKM 
Tuntas Tidak Tuntas 

∑ % ∑ % 

20 60 5 24 15 76 

 

Berdasarkan uraian-uraian diatas , pelajaran penjas   menarik untuk dikaji bersama sehingga pelajaran 

penjas  semakin diminati anak – anak di sekolah Dasar. Sedangkan masalah yang khusus menarik 

untuk dibahas bersama dengan judul “Peningkatan Aktifitas Dan Hasil Belajar Penjas  Melalui 

Metode Demonstrasi Pada Siswa  Kelas IV SD Negeri 2 Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur 

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022’’ 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan suatu maslah sebagai berikut: Siswa merasa 

bosan dengan pelajaran olahraga dengan alasan karena pelajaran olahraga kegiatannya selalu 

monoton; Anak merasa jenuh dan akhirnya hanya bermain-main dengan kawan ketika pelajaran 

olahraga berlangsung,  Merasa takut setiap akan melakukan gerakan, Materi yang diberikan guru tidak 

bervariasi (selalu monoton). 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : “Apakah Melalui Metode Demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar Penjas siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukabanjar Kecamatan Kotaagung  Timur Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022? ”. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dijelaskan adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui 

metode Demonstrasi di kelas IV SD Negeri 2 Sukabanjar  Kecamatan Kotaagung  timur Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022;  Untuk meningkatkan hasil belajar  siswa melalui metode 

Demonstrasi di kelas IV SD Negeri 2 Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Kajian Pustaka 

Pembelajaran adalah proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan belajar 

adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan yang 

disebabkan oleh pengalaman. (KBBI, 1996:14). 

 

Sependapat dengan pernyataan tersebut Sutomo (1993:68) mengemukakan bahwa belajar adalah 

proses pengelolaan lingkungan seseorang dengan sengaja dikalukan sehingga memungkinkan dia 

belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. Sedangkan belajar adalah 

suatu proses yang menyebabkan perubahan tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses 

pertumbuhan yang bersifat fisik, tetapi perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, bertambah 

pengetahuan, bekembang daya pikir, sikap dan lain-lain (Soetomo, 1993:120). 

 

Pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Jadi pembelajaran adalah proses yang disengaja yang menyebabkan siswa belajar 

pada suatu lingkungan belajar untuk melakukan kegiatan pada situasi tertentu. 

 

Istilah demonstrasi dalam pengajaran dipakai untuk menggambarkan suatu cara mengajar yang pada 

umumnya penjelasan verbal dengan suatu kerja fisik atau pengoperasioan peralatan baran gatau 

benda. Kerja fisik itu telah dilakukan atau peralatan itu telah dicoba lebih dahulu sebelum 

didemonstrasikan. Orang yang mengdemosntasikan (guru, peserta didik, atau orang luar) 

mempertunjukkan sambil menjelaskan tentang sesuatu yang didemonstrasikan (Ramayulis, 

244:2004). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur 

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu dari 

bulan januari, februari dan maret 2021.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau dalam bahasa inggris disebut 

Classroom Action Research (CAR). Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa yang berkaitan dengan proses pembelajaran dikelas, dengan menggunakan pembelajaran Model 

Think Pair Share (TPS). Penelitian ini dilalukan sebanyak dua siklus, masing-masing siklus terdiri 

dari 4 tahap yaitu tahap Perencanaan, Pelaksanaan Tindakan, Observasi dan Refleksi. 
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Teknik Analisa  Data 

Untuk mengetahui efektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakananalisa data. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian 

yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan 

untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai sisw juga untuk memperoleh respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajran. Untuk menganalisis tingkat 

keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya 

dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa tes praktek pada setiap akhir putaran, 

 

Indikator Keberhasilan 

Pembelajaran dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas ini dikatan berhasil  jika: Aktivitas belajar 

siswa dalam kegiatan pembelajaran minimal 70%. Hasil belajar siswa yang tuntas atau mencapai 

KKM 60 minimal 85%. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan  

1) Data-Data setiap Siklus 

a. Data-Data saat Siswa Mengikuti Proses Pembelajaran 

Data aktivitas Siswa  saat siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
Tabel  Rekapitulasi Aktivitas Belajar  Siswa Setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

Siklus 
Hasil Belajar % 

A B c 

Siklus I 14,3% 9,5% 75,0% 

Siklus II 23,8% 40,5% 34,7% 

Siklus III 48,8% 51,2% 0,0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus pertama ke siklus dan berikutnya aktivitas belajar 

siswa setelah mengikuti mengikuti   selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus 

pertama siswa yang aktivitas belajar  sangat baik  14,3%, siswa yang aktivitas belajar baik  9,5%, 

siswa yang  aktivitas asil belajarnya kurang 75,0%,. Pada siklus kedua siswa yang aktivitas belajar  

sangat baik  23,8%, siswa yang aktivitas belajar baik  40,5%, siswa yang  aktivitas asil belajarnya 

kurang 34,7%. Pada siklus ketiga siswa yang aktivitas belajar  sangat baik  48,8%, siswa yang 

aktivitas belajar baik  51,2%, siswa yang  aktivitas asil belajarnya kurang 0,0%, 

 

2) Data-Data Hasil Test 

Data hasil belajar siswa  setelah siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar  Siswa Siklus I, II, dan III 

Siklus 
Hasil Belajar % 

SB B C K 

Siklus I 10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 

Siklus II 25,0% 15,0% 45,0% 15,0% 

Siklus III 25,0% 65,0% 10,0% 0,0% 
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Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus ke siklus berikutnya hasil belajar siswa setelah 

mengikuti pelajaran kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus pertama siswa yang hasil belajar  

sangat baik  10,0%, siswa yang hasil belajar baik  10,0%, siswa yang hasil belajarnya cukup 30,0%, 

siswa yang hasil belajar kurang 50,0%:  

 

Pada siklus kedua siswa yang hasil belajar  sangat baik  25,0%, siswa yang hasil belajar baik  15,0%, 

siswa yang hasil belajarnya cukup 45,0%, siswa yang hasil belajar kurang 15,0%. Pada siklus ketiga 

siswa yang hasil belajar sangat baik  25,0%, siswa yang hasil belajar baik  65,0%, siswa yang hasil 

belajarnya cukup 10,0% siswa yang hasil belajar kurang 0,0%. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat  disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Penjas siswa kelas IV  SDN 

2 Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022.  Hal 

ini dapat dibuktikan sebagai berkut: Aktivitas Belajar siswa meningkat pada setiap siklusnya yaitu 

siswa yang aktivitas belajar  sangat baik  48,8%, siswa yang aktivitas belajar baik  51,2%, siswa yang  

aktivitas asil belajarnya kurang 0,0%. Hasil Belajar siswa meningkat pada setiap siklusnya yaitu siswa 

yang hasil belajar sangat baik  25,0%, siswa yang hasil belajar baik  65,0%, siswa yang hasil 

belajarnya cukup 10,0% siswa yang hasil belajar kurang 0,0% 

 

Saran 

Hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar mengajar lebih efektif dan 

lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai berikut: Untuk 

melaksanakan metode pembelajaran demonstasi  memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga 

guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa  diterapkan dengan metode 

demonstrasi  dalam proses  belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam rangka 

meningkatkan  prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai 

metode pengajaran, walau dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan 

pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena 

hasil penelitian ini hanya dilakukan di SDN 2 Sukabanjar Kecamatan Kotaagung Timur 

Kab.Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan 

perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih baik. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to increase the activity and learning outcomes of the fourth grade Physical 

Education lesson at SDN 1 Kuripan through the use of used cardboard media. The research was conducted 

from January to March 2022. The design of this research used Classroom Action Research which was carried 

out in 3 cycles. Each cycle consisted of four stages, namely planning, implementation, observation, and 

reflection. The results showed an increase in activity and learning outcomes. Student activity in Cycle I, the 

percentage of good category is 21%, enough 32%, less 47%. Cycle II percentage of good category 44%, 34% 

enough, 22% less. In the third cycle of the second meeting the percentage of good category was 76%, enough 

21%, less than 3%. Student learning outcomes also increase, this can be seen from classical completeness which 

has increased. Cycle I classical completeness is only 38%. Cycle II, the first meeting, 66% classical 

completeness. Cycle III, the first meeting, the percentage of classical completeness was 100% with the complete 

category. From these results, it can be concluded that the long jump learning model can increase activities and 

learning outcomes for fourth grade physical education at SDN 1 Kuripan, Kotaagung District, Tanggamus 

Regency for the 2021/2022 academic year. 

Key Word: Learning Outcomes, Used Cardboard Media 

 

ABSTRAK 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pelajaran Penjaskes siswa kelas IV 

SDN 1 Kuripan  melalui Penggunaan Media Kardus Bekas. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai 

dengan Maret 2022. Desain penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 3 

siklus.Setiap siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Aktivitas siswa Siklus I persentase 

kategori  baik 21%, cukup 32%, kurang 47%.  Siklus II   persentase kategori  baik 44%, cukup 34%, kurang 

22%. Siklus III pertemuan kedua persentase kategori  baik 76 %, cukup 21%, kurang 3 %. Hasil belajar siswa 

juga meningkat, hal ini terlihat dari ketuntasan klasikal yang mengalami peningkatan.Siklus I ketuntasan 

klasikal hanya 38%. Siklus II pertemuan pertama ketuntasan klasikal 66%.  Siklus III pertemuan pertama 

persentase ketuntasan klasikal 100% dengan kategori tuntas. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

melalui model pembelajaran lompat jauh  dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar penjaskes kelas IV 

SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamustahun pelajaran 2021/2022. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Media Kardus Bekas 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Jasmani diganti dengan istilah pedagogi olahraga dengan model teori Haag, maka suatu 

ketika (di Surabaya) para pakar Pendidikan Jasmani Indonesia menetapkan bahwa istilahi Pendidikan 
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Jasmani diganti dengan istilah pedaogi olahraga. Namun, T. Cholik Mutohir (1997), mengatakan 

bahwa, penggunaan istilah pedaogi olahraga bukan merupakan hal yang baru, akan tetapi istilah 

tersebut hanya  memperluas pelaksanaan dan tujuan Pendidikan Jasmani. Pada umumnya para pakar 

di Negara-negara Eropa lebih banyak menggunakan istilah pedagogy, sedangkan di Amrerika 

(khususnya di Amerika serikat), mereka lebih suka menggunakan istilah education. Dan berkaitan 

dengan istilah terakhir ini digunakan juga istilah instructional,  yang berarti ‘pengajaran.’Sosialisasi 

istilah baru beserta peleksanaanya, menurut hemat penulis, sebaiknya  segera dilaksanakan. Meskipun 

beberapa perguruan tinggi telah menggunakan istilah baru (sport education) tersebut, namun belum 

juga ada petunjuk pelaksanaan sehingga belum dapat diketahui di mana letak perbedaannya dengan 

pelaksanaan Pendidikan Jasmani mungkin kalau diberi penjelasan secara gamlang, pendidikan 

jasmani itu lebih berdasar pada pengenalan mengenai cabang olahraga sedangkan olahraga itu 

terfokus untuk pembinaan dalam mencapai prestasi dalam kompetisi keolahrgaan. 

 

uraian pada halaman sebelumnya dapat ditarik suatu pandagan bahwa antara olahraga dan pendidikan 

jasmani itu sendiri merupakan suatu hubungan yang sangat signifikan atau berkesinambungan, hanya 

karena perbedaan dari bahasa dan pemaknaan, yakni untuk olahraga lebih difokuskan untuk 

peningkatan prestasi dalam cabang olahraga sedangkan untuk pendidikan jasmani tidak difokuskan 

untuk prestasi tapi lebih mengarah kepada ilmu tentang olahraga. 

 

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1950, Bab VI Pasal 9 menetapkan bahwa, pendidikan Jasmani yang 

menuju keselarasan antara pertumbuhan badan dan perkembangan jiwa adalah merupakan suatu usaha 

untuk membuat Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat lahir batin, diberikan kepada segala 

jenis sekolah. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan adalah mata pelajaran yang merupakan bagian 

dari pendidikan keseluruhan yang dalam proses pembelajarannya mengutamakan aktivitas jasmani 

dan kebiasaan hidup sehat menuju pada pertumbuhan dan pengembangan jasmani, mental sosial, 

dan emosional yang selaras, serasi dan seimbang (Depdikbud, 1999:1).   

 

Dari kesemuanya inilah yang menjadi dasar acuan dari peraturan yang kita anut yang berhubungan 

langsung dengan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Untuk melakukan kegiatan olahraga maka salah 

satu faktor penunjang adalah sarana dan prasarana olahraga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

sarana dan prasarana olahraga turut mempengaruhi minat seseorang dalam berolahraga yang nantinya 

akan berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. Bagi peserta didik yang dalam ruang lingkup 

kesehariannya sarana dan prasarananya baik dan mendukung maka minatnya untuk berolahraga 

peserta didik tersebut akan lebih terealisasi begitupun sebaliknya apabila bagi peserta didik yang 

dalam ruang lingkup kesehariannya sarana dan prasarana kurang baik dan tidak terlalu mendukung 

maka minatnya dan bahkan bakatnya dalam berolahraga peserta didik tersebut tidak akan terealisasi 

sesuai apa yang diharapkan sehingga akan ada pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik tersebut. 

Salah satu konsep dasar dalam pelajaran penjaskes adalah kemampuan bergerak (jasmani). Pelajaran 

Penjaskes khususnya dalam hal melakukan aktifitas jasmani merupakan pelajaran yang dianggap 

melelahkan bagi banyak anak. Meskipun demikian peserta didik tersebut wajib untuk menguasai mata 

pelajaran tersebut karena merupakan kebutuhan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. 

Banyak faktor yang menyebabkan pelajaran penjaskes menjadi pelajaran yang dihindari oleh peserta 

didik. Salah satunya adalah penjaskes membutuhkan kemampuan fisik yang mapan. Banyak peserta 

didik yang merasa terbebani dengan pelajaran penjaskse karena dibutuhkan kemampuan jasmani 

dalam mempelajari hal tersebut.  

 

Untuk mempelajari penjaskses maka tugas guru adalah menyajikan mata pelajaran tersebut dalam 

situasi yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Selain itu dipahami bahwa 
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peserta didik kelas tinggi khususnya kelas IV sekolah dasar. Untuk menghadirkan pengalaman konkrit 

dalam bentuk nyata khususnya dalam pelajaran Penjaskes konsep ataupun praktek (pengelolaan 

jasmani), maka seorang guru hendaknya menggunakan media/ alat peraga sehingga pengalaman 

belajar yang dimiliki oleh peserta didik benar-benar nyata dan tersimpan dengan baik dalam 

pemahaman peserta didik. Aktifitas olahraga bagi peserta didik kelas IV sekolah dasar bukanlah 

merupakan pengalaman yang bersifat abstrak.  

 

Kenyataan di lapangan pendidikan jasmani yang ada saat ini belum dikelola sebagaimana mestinya, 

sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik dari segi kognitif, motorik, 

afektif dan fisik. Model pembelajaran yang tidak sesuai karakteristik anak, sehingga kreativitas 

kesenangan anak tidak terfikirkan, anak tidak bergairah untuk melakukan kegiatan, cepat bosan atau 

jenuh,  sebagian siswa banyak yang ngobrol, anak terlihat bingung, hanya sebagian anak laki-laki 

yang sering mencoba mempraktikan, kurangnya alat bantu praktik yang digunaka, hanya dua anak 

yang mempraktikan dan yang lainnya menunggu giliran, sambil menunggu giliran siswa duduk 

sambil asyik bermain sendiri, ketika waktu giliran guru selalu memanggil anak dengan berteriak, hal 

tersebut diatas penulis alami pada saat melaksanakan proses pembelajajran mata pelajaran 

penjaskes dengan materi lompat jauh. Berdasarkan hasil evaluasi pada saat pembelajaran olaharaga 

banyak anak yang tidak tertarik hal tersebut berakibat pada rendahnya kemampuan siswa dalam 

melakukan pasing , hal tersebut terlihat dari data berikut : 

NO KEGIATAN JUMLAH 
SCORE 

B C K 

1. Teknik Awalan 20 0 10 10 

2. Tolakan saat locat 20 0 9 11 

3. Mempersiapkan kaki pada pendaratan   20 0 8 12 

 Jumlah 60 0 27 33 

 Prosentase 100% 0.0% 43.5% 58.5% 

 

Oleh karena itu penggunaan alat peraga kardus bekas yang tepat sangat penting dilakukan untuk 

memudahkan peserta didik dalam mempelajari praktek lompat jauh. Salah satu alternatif alat peraga 

yang bisa digunakan dalam praktek lompat jauh adalah Kardus Bekas (KB). Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

judul Peningkatan Aktifitas Kemampuan Lompat Jauh dan hasil Belajar Peserta Didik Dengan 

Menggunakan Media Kardus Bekas Pada Mata Pelajaran Penjaskes Kelas IV SDN 1 Kuripan 

Kecamatan Kotaagung  Kabupaten Tanggamus 2021/2022. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas identifikasi masalah yang diambil adalah : Anak 

tidak bergairah untuk melakukan kegiatan, cepat bosan atau jenuh. Sebagian siswa banyak yang 

ngobrol. Anak terlihat bingung, hanya sebagian anak laki-laki yang sering mencoba mempraktikan. 

kurangnya alat bantu praktik yang digunaka, hanya dua anak yang mempraktikan dan yang lainnya 

menunggu giliran, sambil menunggu giliran siswa duduk sambil asyik bermain sendiri, ketika waktu 

giliran guru selalu memanggil anak dengan berteriak. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut :  Apakah dengan media kardus bekas dapat meningkatkan  aktivitas dan hasil  belajar  
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Lompat  Jauh  mata pelajaran Penjaskes pada peserta didik kelas IV SDN 1 Kuripan Kecamatan 

Kotaagung  Kabupaten Tanggamus 2021/2022? 

 

Kajian Pustaka 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang dilaksanakan setiap hari, merupakan kehidupan dari suatu 

kelas, dimana guru dan peserta didik saling terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang telah 

direncanakan oleh guru. Keberhasilan kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru, 

karena guru merupakan pengelola tunggal di dalam kelas. Oleh karena itu bila peserta didik kurang 

bisa menunjukan keterampilan dalam suatu mata pelajaran, maka tuduhan kekurang berhasilan juga 

tertuju kepada guru.  

 

Kardus Bekas (KB) merupakan alat peraga yang diciptakan oleh kelompok peneliti dengan 

memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar yaitu dari kardus yang sudah tidak digunakan.  

Kardus Bekas (KB) dikumpulkan dengan berbagai macam kardus bekas untuk menarik perhatian 

peserta didik. Pada  setiap kardus bekas diberi kebebasan pada peserta didik untuk mengumpulka 

sesuai ketersediaan yang ada bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan alat 

ini. Penggunaan alat peraga KB ini dilakukan dengan menggunakan 2 kaki yaitu untuk tempat 

pendaratan peserta didik pada saat melakukan pendaratan. Kemudian peserta didik, melakukan 

kegiatan lompatan dengan terlebih dahulu melakukan sikap awalan pada lintasan yang jaraknya 

kurang lebih 45 meter.  Akhirnya setelah itu peserta didik akan berlari dengan kaidah lari sesuai 

aturan yang berlaku sembari bersiap-siap melakukan tolakan atau tumpuan, setelah melakukan 

tolakan/tumpuan peserta didik akan melakukan lompatan setalah melakukan lompatan peserta didik 

akan melakukan pendaratan. Keunggulan dari alat peraga ini adalah selain mudah dibuat, juga sebagai 

alat peraga yang dirasakan dan dilakukan langsung oleh peserta didik sehingga secara konkrit peserta 

didik melakukan kegiatan lompatan dengan tidak ragu-ragu dan takut. Kegiatan lompat jauh yang 

dilakukan oleh peserta didik memungkinkan peserta didik memperoleh pembelajaran yang 

menyenangkan dan bermakna sehingga dengan mudah peserta didik akan memperoleh pemahaman 

yang lebih. Selain itu adanya aktifitas penggunaan KB bertujuan untuk mengurangi tingkat cedera 

pada peserta didik pada saat melakukan aktivitas lompat jauh.   

 

Metode Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas IV dengan jumlah siswa 20 orang (terdiri dari Laki-

laki 10 orang dan Perempuan 10 orang). SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung  Kabupaten 

Tanggamus 2021/2022. Penetilian dilakukan di SDN  1 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus sesuai tempat penulis mengajar. Waktu Penelitian adalah waktu berlangsungnya 

penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan.  Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 

sampai dengan maret 2022. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut : 

Tabel Jadwal pelaksanaan penelitian 

 

No Hari/tanggal Siklus Materi Ket 

1 18-01-2022 1 
Lompat jauh dengan media 

sederhana  

2 8-02-2022 II 
Lompat jauh dengan media 

sederhana  

3 22-02-2022 III 
Lompat jauh dengan media 

sederhana  

4 Bulan Maret 2022 Pembuatan Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
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Prosedur Penelitian  

Ada pun masing siklus memiliki 4 tahapan, yaitu : Tahap perencanaa (planing), Yaitu suatu tahap 

merencanakan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi. Tahap pelaksanaan (action), yaitu 

suati tahap melaksanakan rencana perbaikan Tahap observasi (observasing), yaitu suatu tahap 

mengamati pelaksanaan perbaikan dengan mencatat data-data dari hasil pengamatan. Tahap refleksi 

(reflection), yaitu suatu tahap guru bersama mitra melakukan kilas balik terhadap pembelajaran untuk 

menemukan kelebihan dan kekurang pembelajaran yang dilakukan yang kemudian dievaluasi dan 

dianalisis dan digunakan sebagi dasar untuk menentukan langkah pada siklus berikutnya.Prosedur 

pelaksanaan penelitian tindakan terdiri tiga siklus yang masing- 

 

Dari keempat tahap tersebut dirinci kembali meliputi: identifikasi ide awal, analisis, menemukan 

masalah umum, perencanaan umum tindakan, mengembangkan langkah tindakan pertama, 

melaksanakan langkah tindakan pertama, mengevaluasi, dan merevisi perencanaan umum. Berdasar 

siklus dasar ini peneliti kemudian mengulang dan mengembangkannya pada langkah tindakan yang 

kedua, mengevaluasi, dan merevisi rancangan umum, untuk mengembangkan langkah tindakan yang 

ketiga, dan seterusnya. Untuk itu, penelitian ini dirancang dengan -langkah-langkah berikut : 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan yang di uraikan di sini di dasarkan pada hasil pengamatan yang di teruskan dengan 

kegiatan refleksi. Perbaikan yang terjadi adalah guru sudah tidak mendominasi di dalam proses 

pembelajaran, tetapi melibatkan siswa secara bergantian untuk maju ke depan dalam 

mendemonstrasikan dengan cara peraktek secara langsung Melakukan lompat jauh menggunakan 

media sederhana kardus bekas  semester II melalui metode praktek dengan model pembelajaran 

pemberian tugas dan Tanya jawab. semua siswa di beri motivasi dan kesempatan bertanya tentang 

materi yang belum jelas. Hasil refleksi dari pengamatan pada perbaikan I menunjukkan adanya 

perubahan kearah keberhasilan tetapi masih banyak siswa yang mendapat nilai di bawah nilai standar 

yang di tentukan. Hal ini di sebabkan siswa masih kurang berani menanyakan kepada guru tentang 

materi yang belum jelas. Pada saat praktek, pemberian tugas dan mengerjakan lembar kerja hanya 

siswa yang pandai saja yang aktif mengerjakan tugas. Siswa yang nilainya belum tuntas hanya 

mencontoh dari hasil yang sudah di kerjakan oleh teman yang pandai. 

 

Perbaikan pada siklus II pada dasarnya sama dengan siklus I, hanya pada perbaikan yang kedua guru 

memfokuskan pada siswa yang belum menguasai langkah – langkah tentang lompat jauh 

menggunakan media sederhana kardus bekas  semester II dengan menjelaskan secara rinci Bagai 

mana cara Melakukan lompat jauh menggunakan media sederhana kardus bekas  semester II melalui 

metode praktek dan demosntrasi serta Tanya jawab dengan model pembelajaran praktek pemberian 

tugas dan Tanya jawab, guru tahu akan kesulitan-kesulitan siswa pada setiap langkah mengerjakan 

soal. Pada saat menemui kesulitan siswa berani menanyakan kepada guru. Bersamaan dengan itu guru 

langsung bisa menjawab pertanyaan dari siswa. 

 

Hasil refleksi dari pengamatan selama berlangsungnya siklus II ditemukan bahwa siswa sangat serius 

dan memperhatikan temannya yang ditunjuk oleh guru dalam mencoba melakukan lompat jauh 

menggunakan media kardus bekas dan mengisi soal di papan tulis dengan langkah -langkah yang 

benar. Pada siklus II interaksi antara guru dengan siwa meningkat. Ini terbukti siswa sudah tidak takut 

lagi untuk bertanya. Siswa yang aktif menjawab pertanyaan guru juga meningkat. Hal ini 

membuktikan bahwa pada perbaikan kedua telah terjadi pemahaman siswa terhadap materi yang 

dijelaskan guru. Siswa yang aktif dalam menanggapi hasil praktek juga semakin meningkat.Ini karena 

siswa semakin paham atau menguasai terhadap materi yang di sampaikan oleh guru. 
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Data di atas diperoleh dari hasil pengamatan lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Metode 

yang di gunakan guru dengan melibatkan siswa secara langsung dapat meningkatkan ketrampilan 

siswa tentang bagaimana Melakukan lompat jauh menggunakan media sederhana kardus bekas  

semester II melalui metode pembelajaran praktek dan demonstrasi dengan model pembelajaran 

pemberian tugas praktek  dan Tanya jawab. Keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat atau 

bertanya kepada guru semakin meningkat. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama tiga siklus, maka dapat disimpulkan: 

Dengan penggunaan alat peraga kardus bekas  dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

belajar lompat jauh pada siswa kelas IV SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus semester genap tahun 2021/2022, dari jumlah siswa 21 anak , pada siklus I (satu) aktivitas 

dengan katagori baik adalah 21.00%, pada siklus III (tiga) mengalami peningkatan aktivitas  76 % 

dengan katagori baik.  Dengan penggunaan alat peraga kardus bekas  dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam belajar lompat jauh pada siswa kelas IV SDN 1 Kuripan Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus semester genap tahun 2021/2022 dari jumlah  21 siswa yang mencapai KKM 

(70), pada siklus I (satu) adalah 38 %,. Pada siklus III (dua) mengalami peningkatan hasil belajar 

passing yaitu  100 %.   

 

Saran 

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang diajukan yaitu: 

Penggunaan alat peraga Kardus Bekas (KB) untuk meningkatkan kemampuan lompat jauh peserta 

didik layak dipertimbangkan untuk digunakan bagi semua pihak. Bagi guru dan praktisi pendidikan 

untuk selalu mengasah kreatifitas sehingga mampu menciptakan alat peraga yang tepat guna. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta PT. Rineksa Cipta 

Bachrie, Eddy, dkk. 1982. Buku Kerja Pelatih Sepakbola Remajai. Bandung; Binacipta 

Betty, C. Eric. 1987. Latihan Sepakbola Metode Baru Pertahanan. Bandung; Pioner Jaya 

Coever, Weil. 1982; Sepakbola Pembinaan Pemain Ideal. Jakarta; PT Gramedia. 

Engkos S.R. 1994. Penjaskes. Jakarta; Erlangga 

Remmy, Muchtar. 1992 . Olah Raga Pilihan Sepak Bola, Jakarta; Depdikbud Dirjen Dikti 

 

* 

Hasanuddin 

Pemerintahan Kabupaten Tanggamus  

SDN 1 Kuripan Kec. Kotaagung Kab. Tanggamus 

Provinsi Lampung 

 

 

********* 

 

 

 

 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 4 │ April 2022 │    ISSN : 2620-9748              27 

 

IMPROVEMENT OF CITIZENS EDUCATION ACTIVITIES AND 

LEARNING OUTCOMES THROUGH APPLICATION OF METHODS 

QUESTION AND ANSWER FOR CLASS V SDN 1 TERATAS 

KOTAAGUNG DISTRICT, TANGGAMUS REGENCY 

ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN  

KEWARGANEGARAAN MELALUI PENERAPAN METODE  

TANYA JAWAB PESERTA DIDIK KELAS V SDN 1 TERATAS  

KECAMATAN KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS  

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

*Liswati 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to determine the application of the question and answer method in improving the 

learning outcomes of Citizenship Education. The results of Classroom Action Research (CAR) show that the 

application of the question and answer method can improve the learning outcomes of Citizenship Education in 

Class V students of SDN 1 Teratas, Kotaagung District, Tanggamus Regency. The increase in learning 

outcomes can be seen from the results of each cycle, the data shows that from one cycle to the next there is an 

increase in the level of activity and student learning outcomes. The first cycle of students whose activity was 

very frequent or very good was 7.3%, students who had frequent or good activities were 50.0%, students who 

had less activity were 42.7%; In the second cycle, students with very frequent or very good activities were 

50.7%, students with frequent or good activities were 48.0%, students with less activity were 1.3%. In the third 

cycle, students with very frequent or very good activities were 49.3%, students with frequent or good activities 

were 49.3%, students with less activity were 1.3%. Learning outcomes in the first cycle of students whose 

learning outcomes are complete 53.3%, students whose learning outcomes are not complete 46.7%, ; The 

second cycle of students whose learning outcomes are complete 73.3%, students whose learning outcomes are 

incomplete 26.7%, .The third cycle of students whose learning outcomes are complete 100.0%, students whose 

learning outcomes are not complete 00.0%,.  

Key Word: Learning Activities, Learning Outcomes and Questions and Answers 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan metode tanya jawab dalam meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menunjukan bahwa penerapan metode 

tanya jawab dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan  pada peserta didik Kelas V  SDN 1 

Teratas Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari hasil setiap 

siklus, data menunjukkan dari satu siklus ke siklus berikutnya terjadi kenaikan tingkat aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Siklus pertama  siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik 7,3%, siswa yang aktivitas sering atau 

baik  50,0%, siswa yang aktivitas kurang 42,7%; Pada siklus kedua  siswa yang aktivitas sangat sering atau 

sangat baik  50,7%, siswa yang aktivitas sering atau baik  48,0%, siswa yang aktivitas kurang 1,3%. Pada siklus 

ketiga  siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  49,3%, siswa yang aktivitas sering atau baik  49,3%, 

siswa yang aktivitas kurang 1.3%. Hasil belajar pada siklus pertama  siswa yang hasil belajar  tuntas  53,3%, 

siswa yang hasil belajar tidak tuntas 46,7%,  ; Siklus kedua siswa yang hasil belajar tuntas  73,3%, siswa yang 

hasil belajar tidak tuntas  26,7%,  .Siklus ketiga siswa yang hasil belajar tuntas  100,0%, siswa yang hasil belajar 

tidak tuntas 00,0%,.. 

Kata Kunci : Aktivitas Belajar, Hasil Belajar dan Tanya Jawab 
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Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah  membawa perubahan yang sangat signifikan 

terhadap berbagai  dimensi kehidupan manusia, baik dalam ekonomi, sosial, budaya maupun  

pendidikan. Oleh karena itu agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan Iptek tersebut perlu 

adanya penyesuaian-penyesuaian, terutama sekali yang berkaitan dengan faktor-faktor pengajaran di 

sekolah. Salah satu faktor tersebut adalah media pembelajaran yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh 

guru, sehingga para guru dapat menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik secara baik, 

pengetahuan, keterampilan serta penguasaan metode pembelajaran  di dalam bidang  pendidikan 

merupakan hal yang sangat penting  dimiliki oleh seorang guru. Karena merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun kalau kita cermati di lapangan, khususnya mata 

Pendidikan Kewarganegaraan betapa guru-guru lebih mementingkan hasil belajar. Guru-guru belum 

menciptakan proses pembelajaran  memenuhi kriteria pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menarik, 

dan menyenangkan, serta gembira dan berbobot (Paikem Gembrot). Dalam hal ini, guru hanya 

berceramah dan murid mendengarkan ceramah guru. 

 

Hasil pengamatan pelaksanaan pre tes yang dilakukan oleh guru dan peneliti, diperoleh data bahwa 

pelaksanaan pembelajaran peserta didik cenderung pasif, peserta didik hanya menjadi pendengar dan 

cenderung acuh dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil penilaian yang dilakukan pada akhir 

pembelajaran.Tergambar pada tabel berikut :  

 

Tabel  Pendidikan Kewarganegaraan Peserta Didik Kelas V 

SDN 1 Teratas  Kec.Kotaagung Kabupaten Tanggamus  

 

No Nama Siswa KKM Nilai Keterangan 

1 

Aditya Ar Rasyiid 

 65 6

0 

Tidak Tuntas 

2 

Alifa Rohid 

65 5

5 

Tidak Tuntas 

3 
Alisha Oktavia Calista 

65 5

0 

Tidak Tuntas 

4 

Anggi Natasya Anjelita 

65 7

0 

Tuntas 

5 
Aprilia Azzahra 

65 5

0 

Tidak Tuntas 

6 

Argaleta Astra Valensi 

65 5

5 

Tidak Tuntas 

7 
Auliya Alvarida 

65 6

5 

Tuntas 

8 

Beni Apriyadi 

65 6

0 

 Tidak Tuntas 

9 
Cyntya Hanggani 

65 6

0 

Tidak Tuntas 

10 

Elsha Maulida 

65 7

0 

Tuntas 

11 

Hafiz Duwi Laksana 

65 5

5 

Tidak Tuntas 

12 Iqbal Ramadani 65 6 Tuntas 
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13 
Jesika Anggraini 

65 6

0 

Tidak Tuntas 

14 

Lista Hidayani 

65 7

0 

Tuntas 

15 
M. Habib Asyrofy 

65 6

0 

Tidak Tuntas 

16 

Mad. Farhan Refaldo 

65 6

0 

Tidak Tuntas 

17 

Marsel Deniko 

65 6

0 

Tidak Tuntas 

18 

M. Rafa Ardiansyah 

65 6

0 

 Tidak Tuntas 

19 

Naila Asyafa 

65 6

0 

Tidak Tuntas 

20 

Putr Yasa Pratama 

65 5

5 

 Tidak Tuntas 

21 

Raysa Amellya 

65 6

0 

Tidak Tuntas 

22 Ressy Amelka 65 6

0 

Tidak Tuntas 

23 
Riyando Atari Putra 

65 6

0 

Tidak Tuntas 

24 

Rizki Erlangga 

65 8

0 

Tuntas 

25 

Robiah Adawiyah 

65 7

0 

Tuntas 

26 

Silvia Melinda 

65 6

0 

 Tidak Tuntas 

27 

Saskia Aila Fitri 

65 5

5 

Tidak Tuntas 

 

Berdasarkan tabel di atas jelas peserta didik kelas V SDN 1 Teratas  Kec.Kotaagung Timur 

Kabupaten Tanggamus yang hasil belajarnya tuntas berjumlah 20 orang atau 74.4 % sedangkan yang 

tidak tuntas berjumlah 7 orang atau 25.6%. Hal tersebut di atas pun penulis alami saat penulis 

mengelola pembelajaran Pkn dengan metode konvensional. Penulis mendapat fakta-fakta:  (1) Anak 

menjadi pasif, bahkan cenderung ngantuk; (2) Anak tidak tertarik; (3) Anak tidak terlibat dalam 

proses pembelajaran, Kondisi ini memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian tindakan kelas 

dengan harapan aktivitas dan hasil belajar  peserta didik dapat meningkat, sehingga judul yang 

diajukan adalah “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melaui 

Penerapan Metode Tanya Peserta Didik Kelas V SDN 1 Teratas  Kec.Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 ”. 

 

Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang diajukan adalah : Peserta didik 

cenderung pasif,peserta didik hanya menjadi pendengar dan cenderung acuh dalam pembelajaran. 

Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas V SDN 1 Teratas Kec.Kotaagung Kabupaten 
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Tanggamus tidak menggunakan metode Tanya Jawab dalam proses belajar mengaar dan hanya 

cenderung menggunakan metode konvensioanl seperti metode ceramah, mencatat pelajaran. Peserta 

didik kelas V SDN 1 Teratas Kec.Kotaagung Kabupaten Tanggamus masih ada yang hasil belajarnya 

di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa teori di atas, maka penulis merumuskan masalah adalah: Apakah penerapan 

metode tanya jawab dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Kewarganegaraan peserta didik 

kelas V SDN 1 Teratas  Kec.Kotaagung Tahun Pelajaran 2021/2022 ? 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam belajar melalui 

Penerapan Metode Tanya Jawab siswa kelas V SDN 1 Teratas  Kec.Kotaagung Tahun Pelajaran 

2021/20229; Untuk meningkatkan hasil belajar  siswa melalui Penerapan Metode Tanya Jawab siswa 

kelas V SDN 1 Teratas  Kec.Kotaagung Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan  di kelas V SDN 1 Teratas  Kecamatan Kotaagung  Kabupaten Tanggamus . 

Lama penelitian  adalah 3 bulan yaitu  bulan Agustus,September dan Oktober 2021. Waktu tersebut 

digunakan untuk membuat rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan hasil 

penelitian. Kegiatan rancangan penelitian; menyusun rancangan pembelajaran, menyusun deskriptor, 

menyusun alat perekam data. Kegiatan pelaksanaan adalah; refleksi, perencanaa, perlakuan, observasi 

dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik  kelas V SDN 1 Teratas  Kecamatan Kotaagung  

Kabupaten Tanggamus berjumlah 27 orang. Obyek penelitian untuk Penerapan Metode Tanya Jawab. 

 

Prosedur Penelitian 

Adapun siklus memiliki 4 tahapan, yaitu : Tahap perencanaa (planing), Yaitu suatu tahap 

merencanakan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi. Tahap pelaksanaan (action), yaitu 

suati tahap melaksanakan rencana perbaikan Tahap observasi (observasing), yaitu suatu tahap 

mengamati pelaksanaan perbaikan dengan mencatat data-data dari hasil pengamatan. Tahap refleksi 

(reflection), yaitu suatu tahap guru bersama mitra melakukan kilas balik terhadap pembelajaran untuk 

menemukan kelebihan dan kekurang pembelajaran yang dilakukan yang kemudian dievaluasi dan 

dianalisis dan digunakan sebagi dasar untuk menentukan langkah pada siklus berikutnya.Prosedur 

pelaksanaan penelitian tindakan terdiri tiga siklus yang masing- 

 

Dari keempat tahap tersebut dirinci kembali meliputi: identifikasi ide awal, analisis, menemukan 

masalah umum, perencanaan umum tindakan, mengembangkan langkah tindakan pertama, 

melaksanakan langkah tindakan pertama, mengevaluasi, dan merevisi perencanaan umum. Berdasar 

siklus dasar ini peneliti kemudian mengulang dan mengembangkannya pada langkah tindakan yang 

kedua, mengevaluasi, dan merevisi rancangan umum, untuk mengembangkan langkah tindakan yang 

ketiga, dan seterusnya.  

 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian tindakan kelas ini diambil dari : Proses Kegiatan Belajar Mengajar, 

pada proses kegiatan belajar mengajar ini peneliti mengamati aktivitas siswa . Fokus pengamatan 

peneliti pada hal-hal: (1) Perhatian siswa terhadap pelajaran, (2) Interaksi antar siswa, (3).  Interaksi 

siswa-guru,  (4). Aktivitas anak  bertanya (5) aktivitas anak menjawab. Hasil belajar siswa  diperoleh 

dari tes formatif yang dilakukan setiap akhir, pertemuan sesuai materi yang dibahas. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan cara obervasi atau 

pengamatan, tes dan portopolio penilaian kelompok. Observasi dilakukan pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Tes dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran berupa penyelesaian soal. 

Penilaian kelompok dilakukan pada setelah aktivitas pembelajaran berlangsung. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan Setiap Siklus 

1) Data-Data setiap Siklus 

a) Data-Data saat Siswa Mengikuti Proses Pembelajaran 

Data aktivitas Siswa  saat siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut, 

 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas  Siswa dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

No 

  

Siklus 

  

Aktivitas % 

SB B K 

1 Siklus 1   19.3% 41.5% 39.3% 

 2 Siklus 2   37.8% 40.7% 21.5% 

3 Siklus 3 62.2% 28.9% 8.9% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan dan pertemuan berikutnya aktivitas 

siswa saat mengikuti mengikuti   selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, yaitu pada siklus 

Pertama pertemuan pertama siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  19,3%, siswa yang 

aktivitas sering atau baik  41.5%, siswa yang aktivitas kurang 39,3%:    Pada siklus Kedua  pertemuan 

pertama siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  37,8%, siswa yang aktivitas sering atau 

baik  40.7%, siswa yang aktivitas kurang 21,5%. Pada siklus Ketiga  pertemuan pertama siswa yang 

aktivitas sangat sering atau sangat baik  62,2%, siswa yang aktivitas sering atau baik  28.9%, siswa 

yang aktivitas kurang 8,9%. 

 

Ditunjukan grafik sebagai berikut : 

 
 

b) Data-Data Hasil Tes 

Data hasil belajar siswa  setelah siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus 

dapat dilihat pada tabel berikut, 

 

 

Series1, 1, 

19.3%

Series2, 1, 

41.5%
Series3, 1, 

39.3%
Series4, 1, 

37.8%

Series5, 1, 

40.7%

Series6, 1, 

21.5%

Series7, 1, 

62.2%

Series8, 1, 

28.9%

Series9, 1, 

8.9%
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Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

No KETUNTASAN KKM 
SIKL

US I 
% 

SIKLUS 

II 
% 

SIKLUS 

III 
% 

1. Tuntas 65 15   55.6% 20 74.1%   27 100.0% 

2. Belum Tuntas 65 12   44.4% 7 25.9%   0 0.0% 

  Jumlah   27   100.0% 27 100.0%   27 100.0% 

            
 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan 

berikutnya berikutnya hasil belajar siswa setelah mengikuti mengikuti   selalu mengalami kenaikan 

atau peningkatan, yaitu Pada siklus pertama siswa yang hasil belajar  tuntas  55,6%, siswa yang hasil 

belajar tidak tuntas 44,4%. Pada siklus kedua siswa yang hasil belajar  tuntas  74,1%, siswa yang hasil 

belajar tidak tuntas 25,9%. Pada siklus tiga siswa yang hasil belajar  tuntas  100%, siswa yang hasil 

belajar tidak tuntas 0.0 %. 

 

Dengan grafik sebagai berikut : 

 

 
 

 

Dari tabel dan deskripsi tabel serta grafik di atas menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa 

dari siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan berikutnya selalu mengalami kenaikan 

atau peningkatan. Kenaikan dan peningkatan aktivitas dan hasil belajar tersebut di sebabkan ketepatan 

pemilihan model dan langkah pembelajaran yang tepat. Dalam hal ini model pembelajaran Penerapan 

Metode Tanya Jawab. 

 

Penelitian ini terfokus pada  penggunaan metode tanya jawab dalam meningkatkan Aktivitas dan hasil 

belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada peserta didik. Penelitian ini dilakukan 

melalui dua siklus dengan dua kali pertemuan.   

 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode tanya jawab untuk meningkatkan hasil 

belajar Pendidikan Kewarganegaraan, dilakukan sebanyak 3 siklus masing-masing dilakukan pada 

satu kali pertemuan. Setiap siklus dilalui dalam 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi atau pengamatan dan tahap refleksi.  

 

Pelaksanaan siklus I, peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat, 

kemudian dibantu oleh guru mata pelajaran untuk meneliti saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus 

I peneliti yang bertindak sebagai pengajar merasa sedikit kesulitan, karena perencanaan yang dibuat 

tidak dapat diterapkan, yaitu pada perencanaan ditulis bahwa pelaksanaan metode tanya jawab dengan 

KETUNTASA
N/SIKLUS, 1, 

55.6%

KETUNTASA
N/SIKLUS, 2, 

74.1%

KETUNTASA
N/SIKLUS, 3, 

100.0%

KETUNTASAN / SIKLUS
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berdiri melingkar, tetapi dalam pelaksanaannya menemui hambatan, yaitu para peserta didik  

bercanda dengan teman-temannya dengan dorong-dorongan. Sehingga proses pelaksanaan metode 

tanya jawab diganti dengan duduk dibangku masing-masing.  

 

Sedangkan pada siklus III, peneliti sudah dapat mengendalikan keadaan kelas dan melaksanakan 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik dan lancar. Selain itu setelah guru 

mengakhiri pembelajaran, peneliti beserta guru mengadakan refleksi dari pembelajaran yang telah 

berlangsung. Sehingga dapat memperbaiki perencanaan pembelajaran selanjutnya.  

 

Setelah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan dengan menggunakan metode tanya 

jawab. Maka dilakukanlah evaluasi pembelajaran yaitu dengan menggunakan lembar evaluasi yang 

telah disiapkan.  

 

Berdasarkan data analisis yang tersebut di atas, dapat diambil dipahami bahwa penerapan metode 

tanya jawab pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar peserta didik  dan metode tanya jawab tersebut menghasilkan  kreatifitas, yang menjadikan 

proses pembelajaran dan hafalan peserta didik  lebih menyenangkan.  

 

Selain itu dapat dilihat bahwa hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap 

siklus selain terpenuhinya indikator kinerja yang telah ditetapkan, ada beberapa antaranya yaitu:  Pada 

saat peserta didik  melakukan hafalan, peserta didik  merasa santai dan bersemangat, karena mereka 

tidak merasakan suasana hafalan. Dengan menggunkan metode ini, peserta didik  lebih bersemangat 

dan mulai memperhatikan pelajaran. Penggunaan metode ini, peserta didik  tidak merasa bosan, 

karena ada selingan permainan disela-sela proses pembelajaran.  

 

Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan  bahwa:  (1) Penerapan metode  Tanya Jawab 

pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDN 1 Teratas Kec.Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus dapat  meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, yaitu sangat baik 62,2%, baik 28,9%, 

kurang 8,9%.  (2) penerapan metode  Tanya Jawab pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

di SDN 1 Teratas Kec.Kotaagung  Kabupaten Tanggamus dapat  meningkatkan hasil belajar peserta 

didik, yaitu  dari 55.6% meningkat menjadi 100%. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan  lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi peserta 

didik, maka disampaikan saran sebagai berikut: Bagi lembaga (sekolah) hendaknya lebih 

meningkatkan pendekatan terhadap guru dan peserta didik sehingga mudah mencari informasi tentang 

perkembangan pendidikan. Dengan demikian, akan mudah diketahui permasalahan-permasalahan 

yang timbul dan menemukan solusi juga diharapkan meningkatkan hubungan dengan orang tua 

peserta didik dan masyarakat, sehingga dapat melancarkan penerapan pembelajaran yang telah 

direncanakan. Bagi guru hendaknya lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam kualitas 

pembelajaran, selalu berusaha agar metode yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

materi ajar, mengembangkan kreativitas untuk mengolah metode pembelajaran yang ada.  Bagi 

peserta didik  hendaknya lebih meningkatkan prestasi belajarnya dan senantiasa belajar dengan tekun 

dan bersungguh-sungguh.  
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INCREASING ACTIVITIES AND LEARNING OUTCOMES OF 

NATURAL SCIENCES THROUGH THE JIGSAW STRATEGY FOR 

STUDENTS OF CLASS V SDN 1 CAMPANG THREE KOTAAGUNG 

DISTRICT, TANGGAMUS REGENCY, ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR ILMU 

PENGETAHUAN ALAM MELALUI STRATEGI JIGSAW PESERTA 

DIDIK KELAS V SDN 1 CAMPANG TIGA KECAMATAN KOTAAGUNG 

KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

*Nani Lestari 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve student activities and learning outcomes in the subjects of Natural Sciences. This 

research was conducted at SDN 1 Campang Tiga from January to March of the 2021/2022 academic year, 

using three cycles, each cycle having one meeting. Based on the researcher's findings, it turns out that with the 

right steps the use of the Jigsaw model is able to increase student activity and learning outcomes. The data 

shows that from one cycle to the next there is an increase in the level of activity and student learning outcomes. 

in cycle 1 meeting 1 students who activity very often or very well 42.9%, students who activity frequently or well 

52.9%, students who lack activity 4.3%.. In cycle 2 meeting 1 students whose learning outcomes are very good 

28.6%, students whose results 42.9% study well, students whose learning outcomes are sufficient 28.6% of 

students whose learning outcomes are less 0.0%. Campang Tiga Kecamatan Kotaagung, Tanggamus Regency. 

Academic Year 2021/2022. 

Key Word: Activities, Learning Outcomes, Jigsaw Strategy 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam. Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Campang Tiga pada Bulan Januari s.d Maret  Tahun 

Pelajaran 2021/2022, dengan menggunakan tiga siklus, masing-masing siklus satu  kali pertemuan.  Berdasarkan 

temuan peneliti, ternyata dengan langkah yag tepat penggunaan model Jigsaw mampu meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Data menunjukkan dari satu siklus ke siklus berikutnya terjadi kenaikan tingkat aktivitas 

dan hasil belajar siswa. pada siklus 1 pertemuan 1 siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  42.9%, 

siswa yang aktivitas sering atau baik  52.9%, siswa yang aktivitas kurang 4.3%..Pada siklus 2  pertemuan 1 

siswa yang hasil belajar sangat baik  28.6%, siswa yang hasil belajar baik  42.9%, siswa yang hasil belajarnya 

cukup 28.6% siswa yang hasil belajar kurang 0,0%.Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran model Jigsaw dengan langkah yang benar mampu meningkatkan Aktivitas dan 

Hasil Belajar   IPA siswa V  SDN 1 Campang Tiga  Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus.Tahun 

Pelajaran 2021/2022. 

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Strategi Jigsaw 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar atau pembelajaran merupakan aktivitas yang  dilakukan antara guru dan 

peserta didik  dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini adalah suatu interaksi sosial antara 

guru dan peserta didik  yang tidak dapat dipisahkan dalam belajar mengajar, dimana pendidikan 

mempunyai tujuan untuk membentuk dan merubah tingkah laku seseorang agar menjadi lebih dewasa. 
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Sebagaimana apa yang disebutkan bahwa pendidikan adalah "bantuan yang diberikan dengan sengaja 

kepada anak dalam pertumbuhan jasmani dan rohani untuk mencapai tingkat yang lebih dewasa". 

 

Sekolah memang sudah seharusnya mampu menjadi tempat yang dapat mencetak sumber daya 

manusia  yang berguna bagi masyarakat sekitar, oleh karena itu pembelajaran yang terjadi di sekolah 

memang harus benar-benar dapat mengena dalam diri peserta didik, dapat dipahami oleh peserta didik  

serta dapat diamalkan oleh peserta didik  (contextual), sehingga apa yang didapat peserta didik  di 

sekolah bukan hanya sekedar materi yang tidak dapat diamalkan di lingkungan sekitar.   

 

Demikian juga dengan para guru yang tidak dibekali dengan metodologi yang variatif dalam 

melaksanakan proses pembelajaran sehingga dalam penyampaian materi cenderung membosankan. 

Pikiran para guru hanya dipenuhi dengan bagaimana mengajarkan materi tersebut sehingga sesuai 

dengan kurikulum dan sedapat mungkin mengejar target sehingga materi-materi tersebut dapat selesai 

sebelum UAS, bahkan terkadang ada pula beberapa guru yang kurang menguasai materi. Mereka 

tidak memikirkan   apakah peserta didiknya dapat memahami apa yang dia sampaikan dan dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat yang notabenenya menjadi kehidupan nyata 

peserta didik. Dalam buku “Menjadi Guru Profesional” karangan Mulyasa disebutkan beberapa 

kesalahan yang sering dilakukan guru dalam mengajar diantaranya yaitu merasa paling pandai, 

mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, dan memaksa hak peserta didik, tentunya faktor ini juga 

dapat menyebabkan gagalnya pembelajaran.  

 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang disajikan oleh guru di Sekolah Dasar sangat penting 

untuk dipelajari peserta didik  agar mereka mampu menguasai pelajaran dengan menghayati dan 

memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan diperoleh manfaatnya 

dan hikmah dari mempelajarinya. Mempelajari ilmu Ilmu Pengetahuan Alam termasuk usaha untuk 

memperdalam ilmu oleh karena itu pelajaran Ipa  harus mampu diserap sepenuhnya oleh peserta didik  

dan guru harus menggunakan metode, strategi, pendekatan maupun media yang dapat menunjang 

tercapainya kompetensi yang telah ditentukan. 

 

Dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, sangat diperlukan penilaian dalam bentuk numeral 

seperti pemberian skor hasil belajar, karena hal inilah yang akan menjadi bentuk laporan guru kepada 

orang tua peserta didik  sebagai hal yang konkrit, penilaian sangat diperlukan dalam pengajaran, hal 

ini sesuai dengan pendapat bahwa: “Pengukuran adalah langkah awal dari pengajaran. Tanpa 

pengukuran, tidak dapat terjadi penilaian. Tanpa penilaian, tidak akan terjadi umpan balik tanpa 

umpan balik, tidak akan diperoleh pengetahuan yang baik tentang hasil. Tanpa pengetahuan tentang 

hasil, tidak dapat terjadi perbaikan yang sistematis dalam belajar”. 

 

Strategi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Strategi jigsaw adalah “salah satu metode 

dimana peserta didik di tempatkan ke dalam tim belajar hetrogen beranggota lima sampai enam orang. 

Berbagai materi akademis disajikan kepada peserta didik  dalam bentuk teks, dan setiap peserta didik  

bertanggung jawab untuk mempelajari satu porsi materinya”. 

 

Pembelajaran di SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus ini sebagian 

besar masih menggunakan metode lama yakni ceramah, hafalan dan terkadang tanya jawab, jika hal 

ini berlangsung terus-menerus maka bisa menjadikan peserta didik  bosan dalam belajar, jika tidak 

ada variasi metode maka peserta didik  akan merasa jenuh menerima pelajaran, dan hal inilah yang 

dapat menyebabkan peserta didik  tidak konsentrasi, mengantuk dan bahkan tidur di dalam kelas saat 
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pelajaran masih berlangsung, kondisi demikian harus segera diatasi dengan perubahan dalam 

mengajar, jika dulu peserta didik  hanya datang, duduk, dan diam, maka saat inilah peserta didik harus 

benar-benar dilibatkan dalam proses pembelajaran, karena menurut pendapat yang menyatakan bahwa 

“apa yang saya dengar, saya lupa, apa yang saya lihat, saya ingat, apa yang saya lakukan saya 

paham”.   

 

Kondisi pembelajaran yang terus menerus seperti itu membuat peserta didik  tidak mampu mencapai 

kompetensi yang seharusnya dicapai. Peserta didik  akan cenderung bosan dan jenuh dengan rutinitas 

yang itu-itu saja, tidak ada sesuatu yang bisa membuat mereka antusias terhadap pelajaran. Hal ini 

jelas dapat menghambat peserta didik dalam mengeksplorasi dirinya, menghambat mereka dalam 

menuangkan kreativitasnya dan masih  banyak kerugian-kerugian yang lain yang dapat menghambat 

pertumbuhan kognitif, psikomotorik, dan afektif peserta didik. 

 

Berdasarkan hasil interview pada saat pra survey terhadap guru Ilmu Pengetahuan Alam kelas V  

SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus , beliau menyatakan bahwa :  

“Dalam proses pembelajaran selama ini  saya hanya cenderung menggunakan metode ceramah, 

mencatat pelajaran dan memberi tugas. Kondisi ini berdampak terhadap peserta didik  yaitu masih ada  

yang tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga menjadi penyebab masih 

adanya peserta didik yang hasil belajarnya kurang”. 

 

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa guru Ilmu Pengetahuan Alam  di SDN 1 Campang Tiga 

Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dalam proses pembelajaran mengajar tidak 

menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran yang bervariasi sehingga berdampak terhadap 

hasil belajar peserta didik,  

 

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa peserta didik kelas V di SDN 1 Campang Tiga Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang belajarnya belum tuntas berjumlah 10 orang atau 71,4 %, 

sedangkan yang tuntas sebanyak 4 orang atau 28,6 %,  

 

Uraian  di atas menunjukan peserta didik kelas V di SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus masih ada yang hasil belajarnya di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) 65. Dengan adanya fenomena di atas, maka peneliti memandang penting dalam memecahkan 

permasalahan yang terjadi dan dapat dilakukan sesuai waktu yang tersedia, hemat biaya dan daya 

dukung lain yang dapat memperlancar dalam penelitian ini.  Maka peneliti akan mengadakan 

penelitian tindakan kelas guna mengatasi masalah-masalah pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam  yaitu dengan menerapkan pembelajaran kooperartif tipe jigsaw. 

 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara deskriptif 

tentang sejauhmana strategi jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam  peserta didik  kelas V di SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang diajukan adalah: Guru mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus tidak menggunakan strategi jigsaw dalam proses belajar mengaar dan hanya cenderung 

menggunakan metode konvensioanl seperti metode ceramah, mencatat pelajaran. Peserta didikl kelas 

V SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus masih ada yang hasil 

belajarnya dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  
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Rumusan Masalah 

Masalah adalah “pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dicari jawabannya melalui pembahasan 

yang dilengkapi dengan dasar -dasar pemikiran".  Pendapat lain menyatakan bahwa masalah adalah 

“kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan yang ada". 

 

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa masalah adalah adanya kesenjangan antara apa yang 

seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. Oleh sebab itu masalah perlu dipecahkan dan 

dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. 

 

Rumusan masalah yang diajukan adalah  “Apakah penerapan strategi jigsaw    dapat meningkatkan 

hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam peserta didik kelas V SDN 1 Campang Tiga Kecamatan 

Kotaagung Kabupaten Tanggamus ”? 

 

Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui penerapan strategi jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Alam peserta didik kelas V SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. 

 

Landasan Teori 

Secara bahasa hasil belajar berasal dari dua kata, yaitu hasil dan belajar.  Menurut Kamus Bahasa 

Indonesia (KBI) hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha.  

Belajar adalah berusaha mengetahui sesuatu; berusaha memperoleh ilmu pengetahuan (kepandaian, 

keterampilan).  Sehingga hasil belajar dapat diartikan sebagai sesuatu yang diadakan oleh usaha 

dalam memperoleh ilmu pengetahuan (Tim Penyusun, 2003: 24).  Hal ini mengindikasikan bahwa 

hasil belajar merupakan akibat yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas belajar.  Untuk mengetahui 

berhasil tidaknya seseorang dalam belajar, maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk 

mengetahui hasil yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. 

 

Proses belajar mengajar memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai yang telah ditetapkan sebelumnya 

yang tentu menginginkan sebuah perubahan yang memuaskan sebagai hasil dari belajar. Pada 

kegiatan akhir dalam proses pembelajaran adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. Hasil belajar menurut Gagne & Briggs (dalam Suprihatiningrum, 2013: 37) adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat perbuatan belajar dan dapat diamati 

melalui penampilan siswa. Poerwanti (2009: 1.37) mengungkapkan bahwa hasil belajar merupakan 

suatu kualitas pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, untuk mengetahui hasil belajar siswa 

dapat digunakan soal-soal tes hasil belajar siswa, guru diharuskan memberi kuantitas yang berupa 

angka-angka pada kualitas dari suatu gejala yang bersifat abstrak. Pengukuran hasil belajar pada 

penelitian ini menggunakan teknik tes berupa soal-soal tes hasil belajar yang harus dikerjakan oleh 

siswa yang akan menghasilkan data kuantitatif tentang angka. 

 

IPA adalah studi mengenai alam sekitar, dalam hal ini berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Cain & Evans (1990) menyatakan bahwa IPA mengandung empat hal yaitu: kon-ten atau produk, 

proses atau metode, sikap, dan teknologi. IPA sebagai konten dan produk mengandung arti bahwa di 

dalam IPA terdapat fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang sudah diterima 

kebenarannya. IPA sebagai proses atau metode berarti bahwa IPA merupakan suatu proses atau 

metode untuk mendapatkan pengetahuan.  
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Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri 

dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi 

mereka juga siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. 

Dengan demikian, “siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara 

kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan” (Lie, 2004: 73). 

 

Metodologi Penelitian 

Subyek penelitian adalah  siswa-siswi kelas V SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung 

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021/2022 mata pelajaran IPA. Tempat penelitian adalah 

tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan.  

Penelitian dilakukan di SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. Waktu 

penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan.  Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Januari Februari dan Maret  2022. 

 

Desain Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran di kelas, dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe jigsaw.  

Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga siklus, masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan pengumpulan data selama 3 siklus  maka terkumpul data sebagai berikut: Data hasil 

aktivitas tiap siklus  Data hasil aktivitas siswa mengikuti proses pembelajaran pada semua siklus 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel Rekapitulasi Aktivitas  Siswa  dalam Pembelajaran di Setiap Siklus 

 

No 

  Siklus 

  Aktivitas % 

                              SB B K 

 1 Siklus 1     Pertemuan 1  4.3% 30.0% 65.7% 

 2 Siklus 2     Pertemuan 1 25.7% 40.0% 34.3% 

 3 Siklus 3     Pertemuan 1 42.9% 52.9% 4.3% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan 

berikutnya berikutnya aktivitas siswa saat mengikuti  selalu mengalami kenaikan atau peningkatan, 

yaitu pada siklus 1 pertemuan 1 siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  4.3%, siswa yang 

aktivitas sering atau baik  30.0%, siswa yang aktivitas kurang 65.7%:  Pada siklus 2 pertemuan 1 

siswa yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  25.7%, siswa yang aktivitas sering atau baik  

40.0%, siswa yang aktivitas kurang 34.3%: Pada siklus 3 pertemuan 1 siswa yang aktivitas sangat 

sering atau sangat baik  42.9%, siswa yang aktivitas sering atau baik  52.9%, siswa yang aktivitas 

kurang 4.3%. 

 

Data hasil belajar siswa  setelah siswa mengikuti proses  pembelajaran  pada semua siklus dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel Rekapitulasi Hasil Belajar  Siswa setelah Pembelajaran di Setiap Siklus 

Siklus Hasil Belajar % 

                            SB B C K 

Siklus 1 Pertemuan 1 0.0% 14.3% 35.7% 50.0% 

Siklus 2 Pertemuan 1 14.3% 14.3% 50.0% 21.4% 

Siklus 3 Pertemuan 1 28.6% 42.9% 28.6% 0.0% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa  dari satu siklus dan pertemuan pertama ke siklus dan pertemuan 

berikutnya berikutnya hasil belajar siswa setelah mengikuti selalu mengalami kenaikan atau 

peningkatan, yaitu pada siklus 1 pertemuan 1 siswa yang hasil belajar  sangat baik  0,0%, siswa yang 

hasil belajar baik  14.3%, siswa yang hasil belajarnya cukup 35.7%, siswa yang hasil belajar kurang 

50.0%:  Pada siklus 2  pertemuan 1 siswa yang hasil belajar sangat baik  14.3%, siswa yang hasil 

belajar baik  14.3%, siswa yang hasil belajarnya cukup 50.0%  siswa yang hasil belajar kurang 

21.4%.: Pada siklus 3 pertemuan 1 siswa yang hasil belajar sangat baik  28.6%, siswa yang hasil 

belajar baik  42.9%, siswa yang hasil belajarnya cukup 28.6% siswa yang hasil belajar kurang 0,0%. 

Dari deskripsi data menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa dari siklus-1 pertemuan-1 

sampai dengan siklus-2 pertemuan-2 mengalami peningkatan.  Peningkatan dan hasil belajar tersebut 

disebabkan ketepatan pemilihan model dan langkah pembelajaran yang tepat. Dalam hal ini melalui 

Strategi jigsaw. 

 

Penggunaan model pembelajaran jigsaw dengan langkah yang tepat ternyata membuat siswa lebih 

mudah mengerti dan bisa menyelesaikan masalah, hal ini karena siswa yang memecahkan sendiri 

masalah tersebut dengan bimbingan guru, sehingga apabila ada masalah kembali siswa dapat dengan 

mudah menyelesaikanya karena sudah terlatih secara mandiri menyelesaikan masalah dan siswa 

menjadi lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan. 

 

Simpulan dan Saran  

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Penerapan 

Strategi Jigsaw pada pembelajaran IPA  di SDN 1 Campang Tiga Kecamatan Kotaagung Kabupaten 

Tanggamus dapat  meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, yaitu pada siklus 1 pertemuan 1 siswa 

yang aktivitas sangat sering atau sangat baik  42.9%, siswa yang aktivitas sering atau baik  52.9%, 

siswa yang aktivitas kurang 4.3%.. Penerapan Strategi Jigsaw pada pembelajaran IPA  di SDN 1 

Campang Tig Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dapat  meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, yaitu siswa yang hasil belajar sangat baik  28.6%, siswa yang hasil belajar baik  42.9%, 

siswa yang hasil belajarnya cukup 28.6% siswa yang hasil belajar kurang 0,0%. 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, berikut ini disampaikan saran-saran dalam 

menerapkan model pembelajaran Jigsaw, yaitu kepada: Siswa, hendaknya siswa dimotivasi untuk 

mampu mengungkapkan ide dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa akan 

lebih mampu mengkonsentrasikan ide dan pengalamannya ke dalam konsep pelajaran yang sedang 

dipelajari.  Disarankan kepada guru, untuk menerapkan metode elaborasi pada kegiatan pembelajaran 

di kelas agar kemampuan siswa terhadap pemahaman pelajaran IPA dapat meningkat. Dapaun 

masukan bagi sekolah, untuk meningkatkan kualitas pendidik dan peserta didik melalui kegiatan 

penelitian. 
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ABSTRACT 

The purpose of improving learning through Classroom Action Research is to: Increase learning activities in 

Social Science Subjects (IPS) for sixth grade students in 1st semester of SDN 1 Tanjung Anom. Improving 

learning outcomes in Social Science Subjects (IPS) grade VI students in semester 1 of SDN 1 Tanjung Anom. 

The results of data analysis and findings can be concluded as follows: The application of the Group 

Investigation (GI) cooperative method in Social Studies Subjects at SDN 1 Tanjung Anom Kec. Kotaagung 

Timur grade VI students can increase student activity, namely in the first cycle the student activity is very good 

(SB) by 7.5%; good (B) 8.75%; enough (C) 5% and less (K) 78.75%. Cycle II on student activity is very good 

(SB) by 16.25%; good (B) 17.50%; sufficient (C) 15% and less (K) by 51.25%. While in the third cycle the 

student activity was very good (SB) of 43.75%; good (B) 35%; enough (C) 18.75% and less (K) 2.50%. After 

improving learning in the first cycle there is an increase to 8 students or an increase of 40%, in the 

improvement of learning cycle II, students complete to 12 students or up 60%. The improvement of the third 

cycle of student learning is completed to 18 students or an increase of 90%. 

Key Word: Group Investigation, Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan melakukan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas adalah untuk : Meningkatkan 

aktivitas belajar pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas VI semester 1  SDN 1 Tanjung 

Anom. Meningkatkan hasil belajar pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  siswa kelas VI semester 

1 SDN 1 Tanjung Anom. Hasil analisis data serta temuan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Penerapan 

metode kooperatif Group Investigation (GI) pada Mata Pelajaran IPS di SDN 1 Tanjung Anom Kec. Kotaagung 

Timur siswa kelas VI dapat meningkatkan aktivitas siswa yaitu pada siklus I aktivitas siswa sangat baik (SB) 

sebesar 7,5%; baik (B) 8,75%; cukup (C) 5% dan kurang (K) sebesar 78,75%.  Siklus II pada aktivitas siswa 

sangat baik (SB) sebesar 16,25%; baik (B) 17,50%; cukup (C) 15% dan kurang (K) sebesar 51,25%.  Sedangkan 

pada siklus III aktivitas siswa sangat baik (SB) sebesar 43,75%; baik (B) 35%; cukup (C) 18,75% dan kurang 

(K) sebesar 2,50%. Setelah diadakan perbaikan pembelajaran pada siklus I ada kenaikan menjadi 8 siswa atau 

naik 40%, pada perbaikan pembelajaran siklus II, siswa tuntas menjadi 12 siswa atau naik 60%. Perbaikan 

pembelajaran siklus III siswa tuntas menjadi  18 siswa atau naik 90%. 

Kata Kunci: Group Investigation, Aktivitas, Hasil Belajar 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan mutu 

pendidikan diperlukan untuk menciptakaan manusia yang cerdas dan maju. Upaya pemerintah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia antara lain dengan menerapkan standarisasi nilai 

kelulusan, perbaikan kurikulum (KBK), peningkatan anggaran pendidikan, dan pemberian dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan mutu guru, 

karena guru sebagai ujung tombak kegiatan pendidikan. 

 

Belajar merupakan proses bagi peserta didik dalam membangun gagasan atau pemahaman. Kegiatan 

pembelajaran seharusnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan proses 

belajarnya secara mudah, lancar dan termotivasi. Karena itu pula, suasana belajar yang diciptakan 

guru seharusnya melibatkan peserta didik secara aktif, misalnya mengamati, meneliti, bertanya dan 

mempertanyakan, menjelaskan, mencari contoh, dan bentuk-bentuk keterlibatan lainnya. 

 

Sekolah sebagai tempat proses belajar mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menonjol 

dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu pendidikan di sekolah memegang peranan penting dalam 

rangka mewujudkan tercapainya pendidikan nasional secara optimal seperti yang diharapkan. Proses 

belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan. Dalam proses belajar mengajar tersebut guru 

menjadi pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara 

guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang 

tercapainya tujuan belajar. Mengajar bukan semata persoalan menceritakan. Belajar bukanlah 

konsekuensi otomatis dari perenungan informasi ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan 

keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. Penjelasan dan pemeragaan semata tidak akan 

membuahkan hasil belajar yang langgeng. Yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng 

hanyalah kegiatan belajar aktif. 

 

Setiap akan mengajar, guru perlu membuat persiapan mengajar dalam rangka melaksanakan sebagian 

dari rencana bulanan dan rencana tahunan. Dalam persiapan itu sudah terkandung tentang, tujuan 

mengajar, pokok yang akan diajarkan, metode mengajar, bahan pelajaran, alat peraga dan teknik 

evaluasi yang digunakan. Karena itu setiap guru harus memahami benar tentang tujuan mengajar, 

secara khusus memilih dan menentukan metode mengajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, 

cara memilih, menentukan dan menggunakan alat peraga, cara membuat tes dan menggunakannya, 

dan pengetahuan tentang alat-alat evaluasi. 

 

Sementara itu teknologi pembelajaran adalah salah satu dari aspek tersebut yang cenderung diabaikan 

oleh beberapa pelaku pendidikan, terutama bagi mereka yang menganggap bahwa sumber daya 

manusia pendidikan, sarana dan prasarana pendidikanlah yang terpenting. Padahal kalau dikaji lebih 

lanjut, setiap pembelajaran pada semua tingkat pendidikan baik formal maupun non formal apalagi 

tingkat Sekolah Dasar, haruslah berpusat pada kebutuhan perkembangan anak sebagai calon individu 

yang unik, sebagai makhluk sosial, dan sebagai calon manusia Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai 

apabila dalam aktivitas belajar mengajar, guru senantiasa memanfaatkan teknologi pembelajaran yang 

mengacu pada pembelajaran struktural dalam penyampaian materi dan mudah diserap peserta didik 

atau siswa berbeda.  Khususnya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, agar siswa dapat 

memahami materi yang disampaikan guru dengan baik, maka proses pembelajaran kontektual, guru 

akan memulai membuka pelajaran dengan menyampaikan kata kunci, tujuan yang ingin dicapai, baru 

memaparkan isi dan diakhiri dengan memberikan soal-soal kepada siswa. 
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Masalah keberhasilan dalam pembelajaran IPS merupakan masalah yang penting sebab menyangkut 

masa depan siswa, terutama siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pendekatan-pendekatan cara 

belajar adalah salah satu usaha dalam pendidikan yang bertujuan memotivasi siswa dalam penguasaan 

siswa terhadap materi kompetensi dasar tertentu. Dalam hal ini guru dituntut bagaimana cara agar 

siswa dapat memahami materi dengan baik sehingga prestasi siswa dapat meningkat.. 

 

Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang hampir sama dengan mata pelajaran 

yang lain, yang memerlukan ingatan dan hafalan, namun prestasi hasil belajarnya IPS masih rendah 

belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Mengajar. Rendahnya prestasi belajar IPS dipengaruhi oleh 

rendahnya motivasi belajar siswa. 

 

Hal yang sama juga terjadi pada siswa di kelas VI semester 1 (satu) SDN 1 Tanjung Anom 

Kecamatan Kotaagung Timur tahun pelajaran 2021/2022. Pembelajaran untuk mata pelajaran IPS, 

siswa belum dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.  Karena ketenangan siswa dalam mengikuti 

pelajaran IPS hanya berlangsung beberapa menit. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran guru 

hanya menggunakan metode ceramah, tidak ada alat peraga dan media yang mendukung sehingga 

siswa menjadi jenuh dalam mengikuti pelajaran, sehingga perhatian anak tidak tertuju kepada guru 

yang menyampaikan materi pelajaran, anak lebih senang bercerita sendiri.  Berulang kali penjelasan 

diberikan namun hanya ada beberapa siswa yang menanggapi dan mengajukan pertanyaan akibatnya 

setelah diberi latihan prestasi hasil belajarnya masih rendah, belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal  (KKM) yang telah ditargetkan yaitu 65. Hanya ada 6 siswa dari 20 siswa yang dapat 

mencapai KKM.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini: 

 

Tabel Rekapitulasi studi awal mata pelajaran IPS 

No 
Rentang 

Nilai 
KKM 

Tuntas Tidak Tuntas 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1. 80 – 100 65 1 5 - - 

2. 70 – 79 65 3 15 - - 

3. 65 – 69 65 2 10 - - 

4. 0 – 64 65 - - 14 70 

JUMLAH 6 30 14 70 

Jumlah Siswa 20    

 

Tabel Hasil Belajar Studi Awal Mata Pelajaran IPS 

No Nama KKM Nilai Keterangan 

1 Aldo Bayu Saputra 65 40 Tidak Tuntas 

2 Arya Chandra Wijaya 65 40 Tidak Tuntas 

3 Azizah Zahra 65 70 Tuntas 

4 Bayu Widiantara 65 40 Tidak Tuntas 

5 Bintang Fikri Fahriza 65 60 Tidak Tuntas 

6 Chesa Aprillia 65 70 Tuntas 

7 Duan Fajar Agiansyah 65 55 Tidak Tuntas 

8 Erlly Ratna Naufadria 65 65 Tuntas 

9 Fadila Isabela Ika 65 20 Tidak Tuntas 

10 Faris Ilhamsyah 65 20 Tidak Tuntas 

11 Febri Anggara 65 50 Tidak Tuntas 
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12 Gerin Sevilla Hartanti 65 80 Tuntas 

13 Ilham Andika Ridozan 65 50 Tidak Tuntas 

14 Karin Dwi Ramadhan 65 70 Tuntas 

15 Maulida Nisfia 65 60 Tidak Tuntas 

16 M. Fardan Khoirul Umam 65 65 Tuntas 

17 M. Iqbal Pratama 65 40 Tidak Tuntas 

18 Muhammad Khoirul Azzam 65 40 Tidak Tuntas 

19 Novi Damayanti 65 40 Tidak Tuntas 

20 Sahwi Anafi Khansa 65 60 Tidak Tuntas 

JUMLAH 1035  

Rata-rata 51,75  

Nilai Tertinggi 80  

Nilai Terendah 20  

 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi 

fokus perbaikan pembelajaran adalah: “Apakah dengan penggunaan metode Pembelajaran Kooperatif 

Group Investigation  dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas VI semester 1 SDN 1 Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung 

Timur tahun pelajaran 2021/2022?” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas adalah untuk : 

Meningkatkan aktivitas belajar pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas VI 

semester 1  SDN 1 Tanjung Anom. Meningkatkan hasil belajar pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS)  siswa kelas VI semester 1 SDN 1 Tanjung Anom. 

 

Kajian Pustaka 

Hakikat pembelajaran  tidak terlepas dari apa yang disebut belajar, beberapa ahli mengemukakan 

istilah dan pengertian yang beragam tentang belajar, yang pada prinsipnya merupakan proses 

psikologis, yaitu perubahan tingkah laku yang berupa pengetahuan, sikap,  ataupun keterampilan yang 

terjadi pada diri  peserta didik. 

 

Penelitian ini membahas disiplin ilmu dalam bidang mata pelajaran di Sekolah Dasar, maka dalam 

konteks pembahasan yaitu pembelajaran dalam wujud pemahaman materi pembelajaran siswa sekolah 

dasar.  Proses pola berfikir peserta didik harus dikuasai oleh guru-guru dalam proses belajar mengajar.   

 

Pembelajaran yang bermakna hendaknya mampu mendorong siswa untuk dapat mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilannya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin (Etin Solihatin, 2007: 4), cooperative learning adalah suatu 

model pembelajaran dengan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil secara heterogen 

dengan anggota 4-6 orang. 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Etin Solihatin (2007: 4), pengertian cooperative learning yaitu sikap 

atau perilaku yang terwujud dalam kegiatan bekerjasama atau membantu antara sesama di dalam 

kelompok dengan anggota dua orang atau lebih dalam uapaya mencapai keberhasilan kelompok. 
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Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menekankan aktivitas 

siswa secara berkelompok. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif akan mendorong terjadinya interaksi 

secara terbuka antar siswa dalam kelompok belajar tersebut. 

 

Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajar 

sesamanya untuk mencapai tujuan bersama (Made Wena, 2009: 189). Dengan demikian, siswa 

mampu menjadi sumber belajar bagi teman yang lain. 

 

Group Investigation merupakan  salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif  yang menekankan 

pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan 

dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, 

 

Berdasarkan pandangan konstruktivistik, proses pembelajaran dengan model  group investigation 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam 

proses pembelajaran mulai dari perencanaan sampai cara mempelajari suatu topik melalui 

investigasi. Democratic teaching adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai 

demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan 

kesempatan, dan memperhatikan keberagaman peserta didik (Budimansyah, 2007: 7). 

 

Group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan 

belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

maupun dalam keterampilan proses kelompok (group process skills). Hasil akhir dari kelompok 

adalah sumbangan ide dari tiap anggota serta pembelajaran kelompok yang notabene lebih mengasah 

kemampuan intelektual siswa dibandingkan belajar secara individual. 

 

Pelaksanaan 

Tempat Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di kelas VI dengan dengan jumlah siswa 

terdiri dari 11 siswa putra dan 9 siswa putri  di SD Negeri 1 Tanjung Anom Kecamatan Kotaagung 

Timur, Kabupaten Tanggamus. Waktu Pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober sampai 

dengan Desember 2021 Tahun Pelajaran 2021/2022.  

 

Jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 

berupa proses pembelajaran dan rekaman aktivitas siswa, sedangkan data kuantitatif berupa hasil-hasil 

pembelajaran yang berupa nilai latihan dan observasi kemunculan indikator keaktifan belajar siswa. 

Pengumpulan data-data tersebut dilakukan melalui alat pengumpul data yang berupa latihan dan 

check list, latihan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap konsep pembelajaran, 

sedangkan chek list untuk mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Aktivitas siswa 

ditunjukkan dengan kemunculan indikator keaktifan belajar. Untuk pengumpulan data-data tersebut 

peneliti dibantu oleh teman sejawat dan sebagai observer. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator yang digunakan untuk mengajukan hasil belajar siswa adalah tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi atau bahan ajar. Dengan kriteria tersebut, siswa dinyatakan tuntas belajar jika telah 

mencapai tingkat pemahaman materi sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah 

ditentukan oleh sekolah yaitu 65 ke atas. Indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan proses 

perbaikan pembelajaran adalah sebagai berikut: Proses perbaikan pembelajaran (peningkatan aktivitas 

belajar siswa) dinyatakan berhasil jika 75% dari jumlah siswa tuntas belajar. Perbaikan pembelajaran 
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(peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran) dinyatakan berhasil jika 75% dari jumlah siswa 

terlibat aktif selama proses pembelajaran. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data aktivitas saat siswa mengikuti proses pembelajaran akan peneliti sajikan rekapitulasi data setiap 

siklusnya. 

Tabel :Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I, II dan III pembelajaran IPS 

Siklus 

Aktivitas 

Sangat Baik 

(SB) 
Baik (B) Cukup (C) Kurang (K) 

Siklus 1 7,5% 8,75% 5% 78,75% 

Siklus 2 16,25% 17,50% 15% 51,25% 

Siklus 3 43,75% 35% 18,75% 2,50% 

 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa aktivitas siswa setiap siklus terjadi kenaikan.  Pada siklus I 

pada aktivitas siswa sangat baik (SB) sebesar 7,5%; baik (B) 8,75%; cukup (C) 5% dan kurang (K) 

sebesar 78,75%.  Siklus II pada aktivitas siswa sangat baik (SB) sebesar 16,25%; baik (B) 17,50%; 

cukup (C) 15% dan kurang (K) sebesar 51,25%.  Sedangkan pada siklus III aktivitas siswa sangat baik 

(SB) sebesar 43,75%; baik (B) 35%; cukup (C) 18,75% dan kurang (K) sebesar 2,50%. 

 

Selanjutnya peneliti sajikan data tingkat ketuntasan siswa dalam pembelajaran IPS 

Tabel : Tingkat ketuntasan siswa dalam pembelajaran IPS 

No Tahap 
Siswa Tuntas Siswa Belum Tuntas 

Jumlah % Jumlah % 

1 Studi Awal 6 30 14 70 

2 Silkus I 8 40 12 60 

3 Siklus II 12 60 8 40 

4 Siklus III 18 90 2 10 

 

Dari tabel tersebut di atas diketahui adanya peningkatan ketuntasan belajar pada setiap siklusnya. 

Sebelum adanya perbaikan pembelajaran, siswa yang tuntas hanya 6 atau 30%, setelah diadakan 

perbaikan pembelajaran pada siklus I ada kenaikan menjadi 8 siswa atau naik 40%, pada perbaikan 

pembelajaran siklus II, siswa tuntas menjadi 12 siswa atau naik 60%. Dan pada perbaikan 

pembelajaran siklus III siswa tuntas menjadi  siswa atau naik 90%. 

 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif model Group Investigation 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar 

meningkat dari sklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 40%; 60%; dan 90%.  Pada siklus III 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses metode pembelajaran kooperatif 

model Group Investigation dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif 

terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa 

pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. 

 



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 4 │ April 2022 │    ISSN : 2620-9748              48 

 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPS kooperatif model 

Group Investigation yang paling dominan adalah bekerja dengan menggunakan alat/media, 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. 

Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif. Sedangkan untuk aktivitas guru 

selama pembelajaran telah melaksanakan langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif model 

Group Investigation dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul di antaranya 

aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan LKS/menemukan konsep, 

menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk 

aktivitas di atas cukup besar. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data serta temuan selama proses perbaikan pembelajaran dari studi awal 

dilanjutkan tindakan perbaikan siklus kesatu, siklus kedua, dan siklus ketiga dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : Penerapan metode kooperatif Group Investigation (GI) pada Mata Pelajaran IPS di 

SDN 1 Tanjung Anom Kec. Kotaagung Timur siswa kelas VI dapat meningkatkan aktivitas siswa 

yaitu pada siklus I aktivitas siswa sangat baik (SB) sebesar 7,5%; baik (B) 8,75%; cukup (C) 5% dan 

kurang (K) sebesar 78,75%.  Siklus II pada aktivitas siswa sangat baik (SB) sebesar 16,25%; baik (B) 

17,50%; cukup (C) 15% dan kurang (K) sebesar 51,25%.  Sedangkan pada siklus III aktivitas siswa 

sangat baik (SB) sebesar 43,75%; baik (B) 35%; cukup (C) 18,75% dan kurang (K) sebesar 2,50%. 

Penerapan metode Kooperatif tipe Group Investigation (GI) pada Mata Pelajaran IPS di SDN 1 

Tanjung Anom Kec. Kotaagung Timur siswa kelas VI dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu 

dari studi awal sebanyak 6 orang atau 30%, setelah diadakan perbaikan pembelajaran pada siklus I 

ada kenaikan menjadi 8 siswa atau naik 40%, pada perbaikan pembelajaran siklus II, siswa tuntas 

menjadi 12 siswa atau naik 60%. Perbaikan pembelajaran siklus III siswa tuntas menjadi  18 siswa 

atau naik 90%. 

 

Saran 

Saran untuk tindak lanjut, karena waktu yang singkat atau kemampuan yang sangat terbatas, maka 

perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas ini masih banyak kekurangan ataupun 

kesalahan sehingga hasilnya kurang memuaskan. Oleh karena itu kami sarankan kepada peneliti 

selanjutnya agar pelaksanaan perbaikan pembelajaran diawali dengan persiapan yang matang dan 

penggunaan waktu yang cukup sehingga hasilnya memuaskan sesuai dengan harapan. Saran untuk 

penerapan hasil penelitian, siswa kurang aktif dalam pembelajaran IPS merupakan temuan atau 

permasalahan yang peneliti hadapi di kelas. Dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation (GI) ternyata dapat mengatasi masalah yang peneliti hadapi. Disamping dapat 

membangkitkan minat siswa menjadi lebih semangat dan bergairah, juga dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika. Oleh karena itu peneliti sarankan pada 

peneliti selanjutnya. Metode pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) merupakan salah 

satu model pembelajaran yang dapat membantu guru meningkatkan materi ajar dengan pengalaman 

nyata siswa, menambah kemampuan, berkomunikasi, berinteraksi dengan belajar antar komponen. 

Untuk itu model pembelajarn ini perlu dicobakan pada mata pelajaran yang lain dan di kelas lain.  

Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang 

lebih baik. 
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IMPROVEMENT OF MATHEMATICS LEARNING ACTIVITIES AND 

RESULTS IN TIME MEASUREMENT MATERIALS THROUGH 

DEMONSTRATION LEARNING METHOD IN CLASS II STUDENTS 

SD NEGERI 1 BATU KARAMAT ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

MATERI PENGUKURAN WAKTU MELALUI METODE 

PEMBELAJARAN DEMONSTRASI PADA SISWA KELAS II  

SD NEGERI 1 BATU KERAMAT TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

*Otiek Dwi Nugraheni 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research are: To increase student learning activities in mathematics subjects for 

measuring time in second grade students of SD Negeri 1 Batu Keramat in the academic year 2021/2022. 

Improving student learning outcomes in the subject of time measurement material for second grade students of 

SD Negeri 1 Batu Keramat for the 2021/2022 academic year. Based on the results of learning improvements 

that have been carried out for two cycles, it can be concluded that this study: The use of demonstration learning 

methods with clock media can increase student learning activities in time measurement material with the data 

on the average percentage of student activity in the first cycle, which is 77%, then increases in the second cycle 

to 86%. The use of demonstration learning method with clock media can improve student learning outcomes in 

time measurement material with data on the percentage of learning outcomes in the first cycle which is 62%, 

increasing in the second cycle to 94%. 

Key Word: Activities, Learning Outcomes, Demonstration 

 

ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu adalah: Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika materi pengukuran waktu pada siswa kelas II SD Negeri 1 Batu Keramat tahun pelajaran 

2021/2022. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika materi pengukuran waktu pada 

siswa kelas II SD Negeri 1 Batu Keramat tahun pelajaran 2021/2022. Berdasarkan hasil perbaikan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan selama dua siklus, dapat disimpulkan penelitian ini bahwasanya: Penggunaan metode 

pembelajaran demonstrasi dengan media jam dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi 

pengukuran waktu dengan data persentase rata-rata aktivitas siswa pada siklus I yaitu 77%, kemudian meningkat 

pada siklus II menjadi 86%. Penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dengan media jam dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pengukuran waktu dengan data persentase nilai ketuntasan hasil 

belajar pada siklus I yaitu 62%,  meningkat pada siklus II menjadi 94%. 

Kata Kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Demonstrasi 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia memiliki posisi strategis bagi kemajuan bangsa khususnya berkaitan dengan 

ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Secara konseptual, pengakuan ini diwujudkan 

dalam bentuk dikeluarkannya perangkat hukum bidang pendidikan dan tenaga kependidikan terutama 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas). 
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Pendidikan merupakan suatu cara pembentukan kemampuan manusia untuk menggunakan akal 

pikiran/rasional mereka sebagai jawaban dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul di masa 

yang akan datang. Salah satu tujuan pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Dengan pendidikan yang baik kita akan mudah mengikuti perkembangan zaman di masa 

yang akan datang. 

 

Sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi kehidupan, akan membawa sikap mental tingkah 

laku siswa. Hal ini merupakan proses yang secara alami munculnya suatu permasalahan yang baru 

dalam dunia pendidikan. Sehingga dalam penyampaian materi pelajaran dituntut untuk selalu 

menyesuaikan dengan kondisi anak sekarang. Perlu diketahui bahwa pendidikan kemarin, sekarang 

dan yang akan datang banyak perubahan. Guru yang selalu menggunakan metode monoton, artinya 

dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami perubahan karena adanya perubahan kondisi, mereka 

akan mengalami permasalahan yang yang tidak mereka sadari. Oleh karena itu, sebagai seorang 

pendidik harus mau tahu akan kebutuhan siswa, terutama dalam pelayanan dan penyampaian materi 

pelajaran. Sehingga pendidik perlu untuk mengadakan variasi metode pengajarannya. Pembelajaran 

akan efektif bila guru dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi di kelasnya, kemudian 

menganalisa dan menentukan faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab utama, yang selanjutnya 

menentukan tindakan pemecahannya. 

 

Namun kenyataannya, dari hasil observasi di SD Negeri 1 Batu Keramat yang berlokasi di Kecamatan 

Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus menunjukkan hasil belajar siswa kelas II pada pembelajaran 

matematika dengan kompetensi dasar menjelaskan dan menentukan panjang, berat dan waktu dalam 

satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masih rendah khususnya materi pengukuran 

waktu, dimana siswa diajak untuk memahami waktu, menulis, dan membaca waktu, dalam hal ini 

adalah tentang jam dan menit. Permasalahan di atas disebabkan oleh dominasi guru masih tinggi, 

peran guru dalam proses belajar mengajar sebagai penyebar ilmu kurang berperan sebagai fasilitator, 

guru masih banyak bergantung pada buku, guru masih dominan menggunakan ceramah dan mencatat, 

guru kurang mengoptimalkan bekerja bersaman-sama dan siswa dianggap lulus tes atau dapat 

mengerjakan tes tanpa memperhatikan aspek lain seperti kejujuran, pengendalian diri, penghargaan 

kepada orang lain, dan kemampuan bekerja sama.  

 

Hal tersebut menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel  Nilai Hasil Belajar Siswa Sebelum Perbaikan (Pra Siklus) 

No. Nama KKM Nilai Keterangan 

1. Alfonsus Tirta Bastian 60 70 Tuntas  

2. Alika Nayla Putri 60 45 Belum Tuntas 

3. Asyifa Nabilla Khanaya 60 55 Belum Tuntas 

4. Ayu Nurbaiti 60 70 Tuntas 

5. Bilal Saputra 60 60 Tuntas 

6. Francisco Clarence Alba 60 45 Belum Tuntas 

7. Irfan Nurrohman 60 45 Belum Tuntas  

8. Keyla Yulita Adelia 60 55 Belum Tuntas 

9. Layta Nabila Putri 60 70 Tuntas 

10. Mas Galang Herlambang 60 55 Belum Tuntas 

11. Mufidah Salsabila 60 50 Belum Tuntas 

12. Muhammad Arizaki Ilham 60 45 Belum Tuntas 

13. Ridho Mulyanto Putra 60 70 Tuntas 
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14. Rizki Novi Diniati 60 55 Belum Tuntas 

15. Sadiva Aurellya Putri 60 50 Belum Tuntas 

16. Selvi Ayunda Riyanti 60 50 Belum Tuntas 

Jumlah 890 

Rata-rata 56 % 

 

Dari tabel hasil belajar di atas, diketahui rata-rata nilai yaitu 56 % dengan nilai terendah yaitu 45 dan 

nilai tertinggi yaitu 70. Dalam hal ini, kriteria ketuntasan minimalnya adalah 60 sehingga dari data 

dapat diketahui bahwa 11 siswa belum tuntas dan 5 siswa tuntas. Hal tersebut juga disebabkan oleh 

guru yang  kurang  memperhatikan  pembelajaran  tersebut. Dalam mengajar, guru 

hanya  menggunakan  metode  ceramah  tanpa media pembelajaran sehingga siswa kurang 

termotivasi. 

 

Salah satu metode pembelajaran diduga dapat mengatasi masalah tersebut yaitu metode pembelajaran 

demonstrasi. Metode pembelajaran ini menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian 

atau untuk memperhatikan bagaimana melakukan sesuatu kepada siswa. Dalam metode demonstrasi 

ini guru atau siswa memperlihatkan pada seluruh anggota kelas sesuatu proses. Misalnya  

mengembangkan  kemampuan pengamatan siswa, pendengaran dan penglihatan siswa secara 

bersama-sama. Dalam pembelajaran menggunakan metode demonstrasi juga diperlukan media 

pembelajaran, dalam hal ini yaitu media jam baik jam asli maupun jam buatan sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan daya serap siswa mengenai materi pengukuran waktu. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul “ Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Materi Pengukuran Waktu Melalui Metode Pembelajaran 

Demonstrasi Pada Siswa Kelas II SD Negeri 1 Batu Keramat Tahun Pelajaran 2021/2022.” 

  

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah penggunaan metode pembelajaran demonstrasi 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika materi pengukuran waktu  pada siswa 

kelas II SD Negeri 1 Batu Keramat tahun pelajaran 2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu adalah: Meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika materi pengukuran waktu pada siswa kelas II SD Negeri 1 Batu Keramat tahun pelajaran 

2021/2022. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika materi pengukuran 

waktu pada siswa kelas II SD Negeri 1 Batu Keramat tahun pelajaran 2021/2022. 

 

Kajian Pustaka 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran dasar yang telah berkembang pesat baik materinya 

maupun kegunaannya. Oleh karena itu, setiap upaya penyusunan kembali atau penyempurnaan 

kurikulum matematika sekolah perlu mempertimbangkan perkembangan- perkembangan tersebut. 

Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di pendidikan dasar dan menengah. matematika 

sekolah terdiri  atas bagian-bagian matematika yang dipilih untuk menumbuh kembangkan kemajuan-

kemajuan dan membentuk pribadi siswa serta berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Hal ini berarti matematika sekolah tidak dapat dipisahkan dari ciri-ciri yang dimiliki 

matematika. Dua ciri penting dari matematika adalah memiliki objek kejadian yang abstrak dan berpola 

pikir dedukatif dan konsisten. (Depdikbud RI, 1991 : 61). 
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Tujuan umum diberikannya matematika pada jenjang pendidikan dasar adalah mempersiapkan siswa 

agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan di dunia yang selalu berkembang 

melalui penilaian secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur dan efektif serta mempersiapkan siswa agar 

dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Sedangkan, tujuan khusus pembelajaran matematika  di  

sekolah dasar adalah menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung sebagai alat dalam 

kehidupan sehari-hari, menumbuhkan kemampuan yang dapat dialih gunakan melalui kegiatan siswa, 

mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut, dan membentuk sikap 

logis, kritis, cermat, kreatif serta disiplin. 

 

Dalam kegiatan belajar mengajar matematika, seorang guru dituntut memiliki seperangkat 

keterampilan dasar mengajar matematika. Menurut Hasibuan dan Mujiono (1986) bahwa 

keterampilan mengajar dapat berupa: “(1) keterampilan memberi penguatan (Reinforcement) (2) 

keterampilan bertanya (3) keterampilan menggunakan variasi (4) keterampilan menjelaskan (50 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran matematika.” 

 

Adapun ruang lingkup materi pelajaran matematika di sekolah dasar adalah aritmatika, pengantar aljabar, 

geometri, pengukuran dan kajian data atau pengantar statistika. Dalam proses pembelajaran, penekanan 

matematika dititikberatkan pada penguasaan bilangan. Untuk penelitian pembelajaran ini, guru 

mengajukan pokok bahasan pengukuran waktu dimana siswa diajak untuk memahami waktu, menulis, 

dan membaca waktu, dalam hal ini adalah tentang jam dan menit dengan menggunakan metode 

pembelajaran demonstrasi. Selain sesuai dengan karakteristik materi pelajaran, juga dapat 

membangkitkan motivasi siswa untuk belajar kritis, logis, cermat dan kreatif.  

 

Metode Pembealajaran merupakan suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan 

oleh guru atau instruktur. Pengertian lain mengatakan bahwa metode pembelajaran merupakan teknik 

penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa 

didalam kelas, baik secara individual ataupun secara kelompok agar pelajaran itu dapat diserap, 

dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik.  

 

Metode demonstrasi diartikan sebagai suatu cara penyajian penjelasan dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada siswa suatu proses prosedur dan atau pembuktian suatu materi pelajaran 

yang sedang dipelajari dengan cara menunjukkan benda sebenarnya ataupun benda tiruan sebagai 

sumber belajar. 

 

Menurut Cole & Chan (1998)), a demonstrasi was defined as a physical display of object or event. 

Metode demosntrasi berhubungan dengan tiga komponen. Pertama, materi pembelajaran yang 

meliputi, fakta, hukum, teori, generalisasi, aturan, dan prinsip. Kedua, contoh yang digunakan oleh 

guru dalam mengintegrasikan materi pembelajaran dengan contoh-contoh yang relevan. 

 

Metode demonstrasi dalam pelajaran matematika dapat dilakukan dengan menghadirkan objek nyata 

ke kelas, permodelan, urutan suatu kegiatan eksperimen, grafik atau histogram suatu data, software 

komputer dan skema atau penampang lintang dua dimensi atau tiga dimensi. 

 

Adapun Tujuan digunakannya metode demonstrasi menurut Wahyudin Nur Nasution (2017:155) 

adalah : Melatih siswa tentang suatu proses atau prosedur yang dimiliki atau dikuasainya; 

Mengkonkretkan informasi atau penjelasan yang bersifat abstrak; Mengembangkan kemampuan 

pengamatan, pendengaran dan penglihatan siswa secara bersama-sama. 
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Metodologi Penelitian 

Siswa kelas II tahun pelajaran 2021/2022 semester II di SD Negeri 1 Batu Keramat Kecamatan 

Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus sebanyak 16 siswa.  Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 

Batu Keramat Kecamatan Kotaagung Timur pada siswa kelas II tahun pelajaran 2021/2022 pada mata 

pelajaran matematika tentang materi pengukuran waktu dalam hal ini tentang jam dan menit. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan dengan pola tindakan kelas. Dilakukan dalam 2 

siklus selama 3 bulan dengan rangkaian kegiatan pembelajaran.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Penelitian Tindakan Kelas ini adalah metode 

observasi oleh teman sejawat dan metode evaluasi atau tes. Sumber data siswa diperoleh dari data 

yang dikumpulkan melalui observasi dan diperoleh secara sistematik selama pelaksanaan siklus I dan 

siklus II serta hasil evaluasi siswa dan hasil observer. Data siswa ini digunakan untuk melihat proses 

pelaksanaan perbaikan  dan akan digunakan sebagai dasar penilaian pada segi perencanaan 

kegiatan. Data dikumpulkan melalui tes untuk mengukur kemampuan siswa. Data ini diperlukan 

untuk menentukan keberhasilan perencanaan pembelajaran. Sumber data guru diperoleh dari hasil 

pengamatan observer dari lembar observasi aktivitas guru. Data Kuantitatif diperoleh dari hasil belajar 

matematika yang diperoleh siswa dalam hal ini adalah hasil evaluasi. 

 

Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil tes 75% siswa memperoleh nilai di bawah KKM. 

Penerapan metode pembelajaran demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika pada materi pengukuran waktu (jam dan menit) jika : 

 

Hasil Belajar Siswa 

Rata-rata kelas yang diharapkan ≥60 sesuai dengan nilai KKM yang ditetapkan sekolah Persentase 

tuntas klasikal sekurang-kurangnya 60%. 

 

Aktivitas Belajar Siswa 

Kehadiran siswa minimal 90%, Keterlibatan siswa dalam pembelajaran minimal 60%, Ketekunan 

siswa dalam pembelajaran minimal 60%, Kerjasama siswa dalam kelompok minimal 60%,  

Keantusiasan siswa bertanya minimal 60%. 

 

Performansi Guru dalam Pembelajaran 

Indikator keberhasilan performansi guru dilihat dari kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan metode demonstrasi. Performansi guru dikatakan berhasil jika nilai performansi 

guru  75 (B).  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Keberhasilan pada proses pembelajaran tidaklah mudah, sebab kenyataan di lapangan banyak faktor 

yang menjadi penyebab ketidakberhasilan proses pembelajaran. Dari berbagai kajian teori, faktor 

yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran adalah kemampuan guru, terutama kemampuan 

merancang pembelajaran menggunakan metode dan media pembelajaran. Oleh karena itu, dalam hal 

ini peneliti menggunakan metode pembelajaran demonstrasi dengan media pembelajaran berupa 

media jam pada siklus I dan II untuk memudahkan memahami materi pengukuran waktu pada siswa 

kelas II SD Negeri 1 Batu Keramat. 
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Siklus I 

Sebelum dilaksanakan program perbaikan pembelajaran (pra siklus), siswa kurang memahami 

materi  pengukuran waktu.  Hal ini disebabkan guru tidak menggunakan metode dan media 

pembelajaran yang dapat membantu daya serap siswa. 

 

Hasil diskusi dengan teman sejawat serta konsultasi dengan supervisor, peneliti perlu mengadakan 

perbaikan pembelajaran siklus I. Pada siklus I, peneliti merancang pembelajaran yang memfokuskan 

penerapan metode pembelajaran demonstrasi dengan media pembelajaran berupa media jam untuk 

mempermudah siswa memahami materi pengukuran waktu.  

 

Pada siklus I diperoleh persentase rata-rata hasil belajar siswa yaitu 64%. Data ini meningkat 8% 

dibanding saat pra siklus yaitu 58%. Pada siklus I didapatkan data dari 16 siswa yaitu 10 siswa atau 

62% siswa mencapai nilai ketuntasan minimal yaitu 60. Meskipun sudah diadakan perbaikan 

pembelajaran, hasilnya masih kurang memuaskan disebabkan pembelajaran yang masih didominasi 

siswa yang cenderung aktif. Meskipun demikian, perbaikan pembelajaran siklus I sudah mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum dilakukan perbaikan. Hal ini dikarenakan aktivitas 

siswa mengalami peningkatan. Dari data aktivitas belajar siswa dapat diketahui bahwa indikator siswa 

aktif terlibat dalam pembelajaran  dan keantusiasan siswa bertanya tergolong ke dalam katagori sangat 

baik. Sedangkan, aspek ketekunan dan kerjasama siswa pada saat kerja kelompok tergolong ke dalam 

katagori baik. Jika dibandingkan pada saat pra siklus, data aktivitas siswa siklus I memiliki persentase 

rata-rata sebesar 77% meningkat 25%. Akan tetapi, peneliti merasa masih perlu untuk melakukan 

perbaikan pembelajaran. Sehingga peneliti bertindak dengan melakukan perbaikan pembelajaran pada 

siklus II. 

 

Siklus II 

Hasil diskusi dengan teman sejawat serta konsultasi dengan pembimbing, peneliti merasa masih perlu 

mengadakan perbaikan pembelajaran siklus II. Hal ini dilakukan agar aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran lebih meningkat sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya jika dibandingkan 

dengan siklus I. Pada siklus II ini, peneliti merancang pembelajaran dengan menitikberatkan pada 

penerapan metode pembelajaran demonstrasi dan media pembelajaran yang sesuai yaitu media jam 

serta pemberian waktu penyelesaian soal yang cukup. 

 

Perbaikan pembelajaran siklus II, didapatkan rata-rata nilai hasil belajar siswa yaitu 80 dengan jumlah 

siswa yang mencapai ketuntasan yaitu 15 siswa atau 94% siswa tuntas. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pada perbaikan pembelajaran siklus II hasilnya sudah sangat memuaskan dan 

berhasil karena sudah mencapai lebih dari indikator keberhasilan 60%. Peningkatan hasil belajar juga 

dipengaruhi peningkatan aktivitas siswa selama proses belajar mengajar jika dibandingkan dengan 

siklus I. Terbukti dari keempat indikator yang dinilai yaitu keterlibatan siswa, ketekunan siswa, 

kerjasama siswa dan keantusiasan siswa tergolong katagori sangat baik dengan persentase rata-rata 

aktivitas siswa mencapai 86% meningkat 9% dari siklus I yaitu 77%.  

 

Keberhasilan adanya peningkatan pada masing-masing kegiatan dari sebelum dilakukan perbaikan 

pembelajaran (pra siklus), siklus I dan siklus II dapat peneliti sajikan dalam tabel di bawah ini : 
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    Tabel.  Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar Matematika 

Ketuntasan 
Pra Siklus Siklus I  Siklus II 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Tuntas 5 31 10 62 15 94 

Belum Tuntas 11 69 6 38 1 6 

        

Pada awal pembelajaran sebelum diadakan perbaikan pembelajaran, hasilnya ada 5 siswa atau sekitar 

31% yang mencapai ketuntasan. Setelah diadakan perbaikan pembelajaran dalam dua siklus dapat 

disimpulkan bahwa pada siklus I, hasilnya mengalami peningkatan menjadi 10 siswa atau 62%.  Pada 

perbaikan pembelajaran siklus II mengalami peningkatan menjadi 15 siswa mencapai tingkat 

keberhasilan 94%. Data tersebut dapat disajikan dalam diagram batang di bawah ini: 

 

 

 

 
Gambar. Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Setiap Siklus 

 

Dari data aktivitas siswa setiap siklus juga dapat disimpulkan ke dalam rekapitulasi aktivitas siswa 

seperti di bawah ini : 

 

 

Tabel Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Setiap Siklus 

No Aktivitas Pra Siklus (%) Siklus I (%) Siklus II (%) 

1. Keterlibatan  50 78 87 

2. Ketekunan  52 73  83 

3. Kerjasama  48 75  87 

4. Keantusiasan 58 81  86 

Rata-rata 52 77 86 

 

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa di setiap indikator penilaian dari pra 

siklus sampai siklus II. Peningkatan aktivitas siswa akan mempengaruhi hasil belajarnya. Jika dilihat 

dalam bentuk diagram batang akan tampak seperti di bawah ini : 
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Gambar Diagram Persentase Aktivitas Belajar Siswa Setiap Siklus 

 

Diagram di atas dapat menunjukkan dengan jelas perbedaan rata-rata persentase peningkatan di setiap 

aktivitas yang dinilai dari pra siklus sampai siklus II. Setelah perbaikan pembelajaran siklus II, 

peneliti menghentikan kegiatan perbaikan karena hasil penelitian sudah sangat memuaskan dan 

pembelajaran sudah berhasil dengan melebihi indikator keberhasilan. 

 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis terbukti yaitu penggunaan 

metode pembelajaran demonstrasi dengan media jam dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika materi pengukuran waktu pada siswa kelas II SD Negeri 1 Batu Keramat. Media jam 

merupakan media konkret yang mudah digunakan. Penggunaan media konkret akan membuat siswa 

juga berpikir konkret, sehingga obyek matematika akan lebih mudah dipahami dan bila digabungkan 

atau dikoneksikan dengan benda yang konkret atau nyata yaitu menggunakan jam yang sebenarnya 

atau jam buatan dapat membentuk siswa belajar sesuai dengan kesukaannya dan dalam suasana 

gembira.  

 

Penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dengan media jam memudahkan siswa mendalami  

konsep pengukuran waktu, memudahkan siswa dalam membaca jam, meningkatkan keterampilan 

siswa dan dapat meningkatkan daya ingat siswa karena metode pembelajaran demonstrasi bertujuan 

untuk memudahkan siswa memahami pelajaran dangan cara melihat secara langsung dan prosedur 

informasi bahan ajar yang disajikan guru serta proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Hal ini 

dapat merangsang dan memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam mengamati dan mendorong siswa 

untuk dapat mencobanya sehingga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa 

itu sendiri. 

 

Dengan demikian, penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dengan media jam sangat baik 

untuk membantu proses pembelajaran karena terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika materi pengukuran waktu pada siswa kelas II SD Negeri 1 Batu Keramat.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan selama dua siklus, dapat 

disimpulkan bahwa: Penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dengan media jam dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi pengukuran waktu dengan data persentase rata-rata 
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aktivitas siswa pada siklus I yaitu 77%, meningkat pada pada siklus II menjadi 86%. Penggunaan 

metode pembelajaran demonstrasi dengan media jam dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi pengukuran waktu dengan data persentase nilai ketuntasan hasil belajar pada siklus I yaitu 

62%,  meningkat pada siklus II menjadi 94%. 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan ada beberapa hal yang peneliti 

sarankan: Penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dengan media jam dapat dijadikan alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. 

Agar guru kreatif dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran yang inovatif pada mata pelajaran matematika. Penelitian ini dapat menjadi bahan 

masukan atau diskusi kepada Kelompok Kerja Guru ( KKG ) maupun pihak lain. 
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USING THE INDEX CARD MATCH LEARNING MODEL TO 

INCREASE ACTIVITY AND LEARNING OUTCOMES OF 

SCIENCE LESSONS FOR VIEW CLASS STUDENTS OF  

SD NEGERI 2 UMBUL BUAH KOTAAGUNG TIMUR 

TANGGAMUS REGENCY ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH 

UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 

MATA PELAJARAN IPA PESERTA DIDIK KELAS VI  

SD NEGERI 2 UMBUL BUAH KOTAAGUNG TIMUR  

KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022 

 
*Ristiana 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to increase the activity and learning outcomes of Mathematics. This research 

was carried out in the form of cycles, namely 3 cycles which were carried out for 3 months from January to 

March 2022. observation and reflection and so on until the expected improvement or improvement was achieved 

(success criteria). Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The 

qualitative data analysis technique consisting of the results of observation and documentation was analyzed 

descriptively qualitatively. The results of Classroom Action Research (CAR) show that the application of the 

Index Card Match method by Mathematics Subject teachers at SD Negeri 2 Umbul Buah, East Kotaagung, 

Tanggamus Regency can increase students' activities and learning outcomes, this can be seen from the 

indications of improvement in each cycle, The data shows that from one cycle to the next there is an increase in 

the level of activity and student learning outcomes, namely the percentage of each category is Very Good 

35.5%, Good 38.8%, Enough 23.1%, and Less 2.5%. 

Key Word: Index Card Match, Activities and Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Matematika. Penelitian ini dilaksanakan 

dalam bentuk siklus yaitu 3 siklus yang dilaksanakan 3 bulan dari bulan  Januari  sampai dengan Maret 2022. 

pengamatan  dan refleksi dan seterunya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria 

keberhasilan). Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang bersifat kualitatif yang terdiri dari  hasil observasi dan dokumentasi dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menunjukan bahwa penerapan metode Index Card 

Match oleh guru Mata Pelajaran Matematika pada VI SD Negeri 2 Umbul Buah Kotaagung Timur Kabupaten 

Tanggamus dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, hal ini  dapat dilihat dari indikasi 

peningkatan pada setiap siklus, data menunjukkan dari satu siklus ke siklus berikutnya terjadi kenaikan tingkat 

aktivitas dan hasil belajar siswa, yaitu persentase masing-masing kategori adalah Sangat Baik 35,5%, Baik 

38,8%, Cukup 23,1%, dan Kurang 2,5%. 

Kata Kunci: Index Card Match, Aktivitas dan Hasil Belajar 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta 
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ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakatan, Bangsa dan Negara (UU No. 20 tahun 2003, Bab 

1 pasal 1). 

 

Guru adalah faktor kunci dalam kegiatan belajar anak di sekolah. Guru memiliki peranan yang 

sangat penting dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah. Seorang guru harus memiliki 

profesionalitas dalam dirinya. Rusman (2013:19) menjelaskan bahwa “guru profesional adalah guru 

yang memiliki kompetensi dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran.” 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki 

kemampuan serta keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan 

fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. 

 

Pendidik memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar, baik dalam merencanakan 

maupun melaksanakan pembelajaran. Dan kualitias pendidik menjadi faktor salah satu keberhasilan 

peserta didik,yang terlihat melalui segi proses dan segi hasil dalam proses belajar mengajar. Pendidik 

dapat dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Sedangkan dari segi hasil, pendidik dikatakan berhasil apabila pembelajaran 

yang diberikan mampu mengubah prilaku sebagian besar peserta didik kearah penguasaan kompetensi 

dasar yang baik.  

Pembelajaran adalah komunikasi dari dua rah, megajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, 

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik sebagai murid (DR. H. Syaiful Sagala,2005). 

 

Proses pembelajaran adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta 

didik belajar. Dalam kegiatan Pembelajaran di kelas, siswa dianggap telah belajar apabila tujuan 

pelajaran yang dirumuskan telah dapat dikuasai peserta didik, yang termasuk kedalam pembelajaran 

diantaranya adalah melakukan diagnosis kebutuhan peserta didik merencanakan pelajaran, 

menyajikan informasi, mengajukan pertanyaan dan menilai kemajuan belajar peserta didik. Sehingga 

kondisi kelas menjadi pasif, peserta didik mengantuk,peserta didik bingung, sebagian asik ribut dan 

bermain,tidak mau bertanya ketika diberi kesempatan bertanya,dan tidak bisa menjawab ketika 

ditanya   (aktivitas belajar rendah), ketika diberikan tes tertulis nilainya di bawah KKM dari 14 

peserta didik 8 peserta didik belum mencapai KKM yang ditetapkan ini menandakan hasil belajar 

rendah,khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada kompetensi Membuat suatu 

karya/model untuk menunjukkan perubahan energi gerak akibat pengaruh udara, misalnya roket dari 

kertas/baling-baling/pesawat kertas/parasut. 

 

Berdasarkan permasalahan – permasalahan, dimana pemahaman peserta didik dalam  mata pelajaran 

IPA masih rendah. Oleh sebab itu, pendidik ingin mengadakan perbaikan pembelajaraan yang 

berhubungan dengan model pembelajaran dengan menggunakan model Index Card Match. Dalam hal 

ini pendidk mengangkat judul “PenggunaanModel Pembelajaran Index Card Match untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil belajar Mata Pelajaran IPA Peserta Didik Kelas VI SD Negeri 2 

Umbul Buah Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021 / 2022 ”. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPA Kelas VI SD Negeri 2 Umbul Buah  

dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul yaitu sebagai berikut: Penggunaan model 

pembelajaran yang kurang tepat sehingga kondisi kelas menjadi pasif, peserta didik 

mengantuk,peserta didik bingung, sebagian asik ribut dan bermain, tidak mau bertanya ketika diberi 

kesempatan bertanya,dan tidak bisa menjawab ketika ditanya  (aktivitas belajar rendah). Hasil belajar 
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peserta didik rendah pada Kelas VI SD Negeri 2 Umbul Buah Kotaagung Timur yang belum 

mencapai KKM. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan analisis maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Apakah dengan 

penggunaan model pembelajaran Index Card Match dapat meningkatkan aktivitas Mata Pelajaran IPA 

Peserta Didik Kelas VI SD Negeri 2 Umbul Buah Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun 

Pelajaran 2021 / 2022 ?; Apakah dengan penggunaan model pembelajaran Index Card Match dapat 

meningkatkan hasil belajar Mata Pelajaran IPA Peserta Didik Kelas VI SD Negeri 2 Umbul Buah 

Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021 / 2022 ? 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah: Untuk meningkatkan aktivitas belajar Mata Pelajaran IPA Peserta Didik Kelas VI SD Negeri 

2 Umbul Buah Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021 / 2022; Untuk 

meningkatkan hasil belajar Mata Pelajaran IPA Peserta Didik Kelas VI SD Negeri 2 Umbul Buah 

Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021 / 2022 . 

 

Kajian Pustaka 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku, dimana perubahan tingkah laku tersebut meliputi 

perubahan dalam bentuk perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik (Asep Heri Hermawan,DKK 

2007;2) “Belajar ialah suatu prosese usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,sebagai  hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya” (Daryanto,2009;2). 

 

Belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses, artinya dalam belajar akan terjadi proses 

melihat,membuat,mengamati,menyelesaikan masalah atau persoalan,menyimak dan latihan. Itu 

sebabnya, dalam proses belajar,guru harus dapat membimbing dan mempasilitasi siswa supaya siswa 

dapat melakukan proses- proses tersebut. Proses belajar harus diupayakan secara efektif agar terjadi 

adanya perubahan tingkah laku siswa yang disebabkan oleh proses- proses tersebut.  

 

Jadi, seseorang dapat dikatakan belajar karena adanya indikasi melakukan proses tersebut secara sadar 

dan menghasilkan perubahan tingkah laku siswa yang diperoleh berdasarkan interaksi dengan 

lingkungan. Perujudan perubahan tingkah laku dari hasil belajar adalah adanya peningkatan 

kemampuan siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perubahan tersebut  sebagai perubahan 

yang disadari, relatif bersifat permanen, kontinyu dan fungsional. 

 

Keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh pemahaman guru terhadap hakekat belajar. 

Fungsi pemahaman guru terhadap hakekat belajar adalah supaya dalam pelaksanaannya guru dapat 

mengelola dan membimbing proses pembelajaran sesuai dengan kaidah –kaidah belajar serta dapat 

membereikan tindak lanjut dalam kegiatan belajar. 

 

Gagne dan Briggs (1979) berpendapat, pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

mempengaruhi belajar mengajar sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dengan siswa, antara siswa 

dengan siswa, sehingga terjadi perubahan sikap dan pola pikir yang diharapkan menjadi kebiasaan 

siswa. Guru berperan sebagai komunikator dan bahan ajar yang dikomunikasikan berisi pesan ilmu 

pengetahuan. 
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Menurut Sudiarto (1990) pembelajaran adalah upaya penataan lingkungan agar kegiatan belajar 

tumbuh dan berkembang secara optimal, oleh karena itu, belajar sesungguhnya bersifat internal dari 

siswa, sedangkan pembelajaran bersifat eksternal yaitu keadaan yang disengaja agar proses belajar 

mengajar terarah dan sistematis, karena di dalam proses pembelajaran ada peran guru, bahan ajar dan 

lingkungan yang kondusif yang sengaja dibentuk. 

 

Istilah Pembelajaran sering diidentikkan dengan pengajaran juga terlihat dalam redaksi Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 20  

( Tentang Standar Proses) dinyatakan : “ Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran, materi ajar, metode mengajar, sumber belajar dan penilaian hasil 

belajar”. 

 

Pendidikan IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa menguasai pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, 

proses penemuan serta memiliki sikap ilmiah, yang akan bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari 

diri dan alam sekitar. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mencari tau dan berbuat sehingga mampu menjelajahi dan memahami alam sekitas  secara ilmiah. 

 

Filosofi IPA sebagai cara untuk mencari tau yang berdasarkan pada obsevasi. Dengan demikian, 

pengetahuan dalam IPA merupakan hasil observasi yang disimpulkan berdasarkan hasil observasi. 

Kebenaran harus di buktikan secara empiris berdasarkan observasi atau ekprimen. Pengembangan 

pelajaran IPA yang menarik, menyenangkan, layak, sesuai konteks, serta didukung oleh keseterdiaan 

waktu, keahlian, sarana, dan prasarana merupakan kegiatan yang tidak mudah untuk dilaksanakan. 

Seorang guru di tuntut memiliki kemampuan dan kreatifitas yang cukup agar pembelajaran dapat 

terselenggarakan secara efektif dan efisien. 

 

Salah satu strategi pembelajaran aktif yang dapat digunakan oleh seorang guru adalah strategi 

pembelajaran aktif tipe index card match. Suprijono (2013: 120) menjelaskan index card match 

(mencari pasangan kartu) adalah suatu strategi yang cukup menyenangkan digunakan untuk 

memantapkan pengetahuan siswa terhadap materi yang dipelajari.  

 

Index card match merupakan salah satu strategi yang menyenangkan yang akan mengajak siswa untuk 

aktif dalam proses pembelajaran. Index card match adalah salah satu teknik instruksional dari belajar 

aktif yang termasuk dalam berbagai reviewing strategis (strategi pengulangan). Tipe index card match 

ini berhubungan dengan cara-cara belajar agar siswa lebih lama mengingat materi pelajaran yang 

dipelajari dengan teknik mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sambil belajar 

mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana menyenangkan (Silberman, 2006: 250). 

 

Strategi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpasangan dan memainkan kuis 

kepada teman sekelas.Menurut Hamruni (2011: 162) menyatakan bahwa index card match adalah cara 

menyenangkan lagi aktif untuk meninjau ulang materi pelajaran.  

 

Metode Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VI SD Negeri 2 Umbul Buah Kotaagung Timur  

Kabupaten Tanggamus Tahun Pelajaran 2021 / 2022 sebanyak 30 peserta didik yang terdiri atas 14 

siswa perempuan dan 16 peserta didik laki-laki. Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di VI 

SD Negeri 2 Umbul Buah Kotaagung Timur  Kabupaten Tanggamus.  
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Penelitian ini akan dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2021 / 2022 selama 3 bulan yaitu 

dari bulan Oktober, November dan Desember  2017. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila: Adanya peningkatan aktivitas belajar dimana 

persentase siswa yang mencapai kategori “Baik” sebesar ≥80%. Adanya peningkatan hasil belajar IPA 

dimana siswa yang mencapai KKM 70 sejumlah  ≥ 80% dari jumlah siswa. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pada tindakan Siklus I ini mengunakan model pembelajaran Index Card Match hasil observasi peneliti 

bahwa peserta didik belum termotivasi ketika proses pembelajaran berlangsung masih banyak peserta 

didik yang ribut dan sibuk dengan kesibukanya masing-masing (tidak aktif) sehingga dari hasil 

evaluasi masih ada peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran. 

 

Pada siklus ini dilaksanakan selama 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) dalam 1 pertemuan yang terdiri 

atas 4 tahapan dengan menggunakan model pembelajaran Index Card Match. Hasil observasi peneliti 

bahwa peserta didik belum termotivasi ketika proses pembelajaran berlangsung masih banyak peserta 

didik yang ribut dan sibuk dengan kesibukanya masing-masing (tidak aktif) sehingga dari hasil 

evaluasi masih ada peserta didik yang tidak tuntas dalam pembelajaran. 

 

Pada siklus ini dilaksanakan selama 2 jam pelajaran (2 x 35 menit) dalam 1 pertemuan yang terdiri 

atas 4 tahapan dengan menggunakan model pembelajaran Index Card Match, hasil observasi peneliti 

bahwa peserta didik sudah memahami,. Motivasi dan keaktifan peserta didik terlihat lebih baik, 

namun masih terlihat beberapa kelompok yang belum aktif, kemampuan peserta didikpun yang tinggi 

lebih menonjol dari peserta didik yang berkemampuan rendah dan Peserta didik sudah terbiasa 

 

Penutup 

Simpulan  

Berdasarkan pembahasan  di atas diperoleh data bahwa: Model Pembelajaran Index Card Match pada 

kelas VI SD Negeri 2 Umbul Buah Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus dapat  

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, yaitu kategori adalah Sangat Baik 35,5%, Baik 38,8%, 

Cukup 23,1%, dan Kurang 2,5%. Model Pembelajaran Index Card Match pada kelas VI SD Negeri 2 

Umbul Buah Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus dapat  meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, yaitu kategori adalah Sangat Baik 30,0%, Baik 63,3%, Cukup 6,7%, dan Kurang 0,0%. 

 

Saran   

Dalam penelitian ini, peniliti memberikan saran sebagai berikut: Kepada rekan-rekan guru yang 

mengajar di kelas rendah di sekolah dasar untuk lebih kreatif dalam mengelola kelasnya termasuk 

juga dalam menerpakan pembelajaran tematik yang sesuai dengan tema yang dipelajari. Selain itu 

juga agar kiranya rekan-rekan guru kelas rendah untuk  melakukan PTK di kelas yang menjadi 

tanggung jawabnya demi mencari solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kepada para Kepala 

Sekolah untuk dapat mendukung dan memfasilitasi kami guru-guru yang akan melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). 

 

 

 

 

 

32 
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IMPLEMENTATION OF THE MAKE-A MATC LEARNING MODEL TO 
IMPROVE LEARNING ACTIVITIES AND LEARNING OUTCOMES IN 

PAI BELIEVE LESSONS TO THE ANGELS OF CLASS IV STUDENTS 
OF SDN 1 KARTA KOTAAGUNG TIMUR DISTRICT, TANGGAMUS 

REGENCY 2021/2022 STUDY YEAR 
 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MAKE-A MATC UNTUK 
MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN HASIL BELAJAR 

MATA PELAJARAN PAI BERIMAN KEPADA MALAIKAT PESERTA 
DIDIK KELAS IV SDN 1 KARTA KECAMATAN KOTAAGUNG TIMUR 

KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN PELAJARAN 2021/2022 
 

*Siti Aisyah 

 

ABSTRACT 

The purpose of holding this classroom action research is to increase the learning activities of fourth grade 

students at SDN 1 Karta, Kotaagung Timur District so that they can actively react to all situations in the 

classroom, both in the process of doing, seeing, observing, and understanding something that is happening in 

the classroom. studied in Islamic Religious Education lessons. The results showed that the observations on the 

activities and learning outcomes of students experienced an increase. The results showed that student activity 

increased to 98% of students who got good grades, and student learning completeness increased to 100% or 31 

students who had reached the KKM. Thus, it can be concluded that the make-a match method can increase the 

activity and learning outcomes of Islamic Religious Education in fourth grade students of SD Negeri 1 Karta for 

the 2021/2022 academic year. 

Key Word: Make a Match, Learning Activities, Learning Outcomes 

 

ABSTRAK 

Tujuan diadakannya penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan aktivita belajar siswa kelas IV 

SDN 1 Karta Kecamatan Kotaagung Timur  agar dapat  secara aktif,  mereaksi terhadap semua situasi yang ada 

di dalam kelas, baik ketika dalam proses berbuat , proses melihat,  mengamati, dan memahami sesuatu yang  

dipelajari pada pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian menunjukkan, pengamatan terhadap 

aktivitas dan hasil belajar peserta didik menggalami peningkatan. Hasil penelitian diperoleh aktivitas siswa 

meningkat menjadi 98% siswa mendapat nilai baik, dan ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 100% atau 

31 siswa yang telah mencapai KKM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa, metode make-a match dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Karta tahun 

ajaran 2021/2022 

Kata Kunci: Make a Match, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar 

 

 

Latar belakang Masalah 

Manusia sejak lahir kedunia sudah mendapata. kan pendidikan hingga ia masuk ke bangku sekolah 

kata pendidikan sudah tidak asing lagi ditelinga karena semua manusai yang hidup pasti 

membutuhkan pendidikan.agar tujuan hidupnya tercapai. Pendidikan berarti pembelajaran 

pengetahuan,keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang di turunkan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya melalui pengajaran pelatihan atau penelitian. 

 

Pendidikan sebagai suatu bahasan ilmiah sulit untuk didefinisikan. Bahkan konferensi internasional 

pertama tentang pendidikan Muslim ( 1977 ), seperti yang dikemukakan oleh Muhammad al-Naquib 
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al-Attas, ternyata belum berhasil menyusun suatu definisi pendidikan yang dapat disepakati oleh para 

ahli pendidikan secara bulat.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan khususnya pendidikan agama islam di 

sekolah dasar saat ini, adalah bagaimana cara penyampaian materi pelajaran agama tersebut kepada 

peserta didik sehingga memperoleh hasil semaksimal mungkin. Seperti yang pernah dilami oleh 

penulis.Saat aktifitas belajar mengajar di kelas 4 SDN 1 Karta berlangsung ketika pelajaran PAI KD “ 

beriman kepada malaikat” di dapati sebagian  siswa tidak perhatian, ngantuk, ribut dan ketika di 

berikan latihan, ternyata dari 31 siswa hanya 9 orang saja yang mendapatkan nilai di atas KKM, 

sedangkan 22 siswa yang lainya medapat nilai di bawah KKM. 

 

Berdasarkan hasil obsevasi rendahnya nilai hasil belajar siswa di SDN 1 Negeri Karta  disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain; Proses pembelajara yang monoton, selalu menggunakan metode 

ceramah, ketika proses pembelajaran berlangsung suasana kelas cenderung pasif, suasana 

pembelajaran yang kurang menarik. 

 

Dari data awal bahwa dari 31 siswa hanya 29%  siswa saja yang nilainya mencapai KKM.Sedangkan 

71% siswa lainnya mendapat nilai di bawah KKM. Berdasarkan kenyataan yang ada, maka penulis 

berupaya menciptakan situasi yang dapat memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan metode make- a matc, karena dengan penggunaan metode yang berbeda  diharapkan 

dapat memberikan motivasi untuk dapat menarik minat siswa terhadap pelajaran yang disampaikan, 

kelas menjadi lebih hidup dan suasana pembelajaran lebih menarik. 

 

Identifikasi Masalah 

Sesuai latar belakang di atas, nampak bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa Kelas IV SDN 1 Karta 

Kecamatan Kotaagung Timur Kotaagung Kabupaten Tanggamus belum optimal. Berdasarkan 

musyawarah yang dilakukan dengan teman sejawat sebagai observer penelitian, ditemukan penyebab 

tidak tercapainya pembelajaran, diantaranya sebagai berikut. Siswa kurang aktif, kurang merespon, 

kurang bersemangat, dan kurang percaya diri dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil 

pembelajaran PAI siswa masih tergolong rendah, hanya 9 siswa (29%) yang mampu mencapai KKM. 

Kurangnya inovasi metode pembelajaran yang diterapkan guru dalam menyampaikan materi. 

 

Rumusan Masalah 

Apakah melalui penggunaan metode Make-A Matc mampu meningkatkan aktivitas belajar dan hasil 

belajar mata pelajaran pendidikan agama islam siswa kelas 4 SD Negeri 1 Karta tahun pelajaran 

2021/2022? 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas 4 SDN 1 Karta semester genap tahun pelajaran 

2021/2022 pelajaran PAI, KD ’Beriman kepada malaikat” melalui pengggunaan Make-A Matc. Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN 1 Karta tahun pelajaran 2021/2022 pelajaran PAI pada 

KD “Beriman kepada malaikat”  melalui penggunaan metode ’ Make-A Matc 

 

Kajian Pustaka 

Aktvitas merupakan  Prinsip  yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Dalam aktivitas 

belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yakni menurut pandangan 
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ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa modern.Menurut pandangan ilmu jiwa lama aktivitas di dominasi oleh 

guru, sedang menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas di dominasi oleh siswa. 

 

Aktivitas belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa,karena memberikan kesempatan 

kepada untuk bersentuhan dengan obyek yang sedang di pelajari seluas mungkin karena dengan 

demikian proses konstruksi pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. Aktivitas Belajar di perlukan 

aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat mengubah tingkah laku,jadi melakukan 

kegiatan.Tiak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. 

 

Menurut Ernest R. Hilgard dalam (Sumardi Suryabrata, 1984:252) belajar merupakan proses 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan, yang keadaannya 

berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat perubahannya relatif permanen, tidak 

akan kembali kepada keadaan semula. Tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat, 

seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya 

 

Masalah belajar adalah masalah bagi setiap manusia, dengan belajar manusia memperoleh 

keterampilan, kemampuan sehingga terbentuklah sikap dan bertambahlah ilmu pengetahuan. 

Jadi hasil belajar itu adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai 

kecakapan jasmani dan rohani di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk raport pada setiap semester. 

tujuan Untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang telah dicapai oleh seseorang 

dalam belajar, maka harus dilakukan evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai maka harus 

ada kriteria (patokan) yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui 

seberapa besar pengaruh strategi belajar mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa 

 

Menurut Winarno Surakhmad (dalam buku, Interaksi Belajar Mengajar, (Bandung: . Hasil belajar 

siswa menurut W. Winkel (dalam buku Psikologi Pengajaran 1989:82)  adalah keberhasilan yang 

dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk 

angka.Jemmars, 1980:25)  hasil belajar siswa bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian atau tes. 

Maksud ulangan tersebut ialah untuk memperoleh suatu indek dalam menentukan keberhasilan siswa. 

 

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar yang 

dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan 

pembentukan tingkah laku seseorang. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan 

berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun untuk 

menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah 

disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pembelajaran 

dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran khususnya dapat dicapai. 

 

Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran khusus, guru perlu mengadakan tes formatif 

pada setiap menyajikan suatu bahasan kepada siswa. Penilaian formatif ini untuk mengetahui sejauh 

mana siswa telah menguasai tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai. Fungsi penelitian ini 

adalah untuk memberikan umpan balik pada guru dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar 

dan melaksanakan program remedial bagi siswa yang belum berhasil. Karena itulah, suatu proses 

belajar mengajar dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi pembelajaran  khusus dari bahan 

tersebut. 

 

Pembelajaran selalu memberi stimulus kepada siswa agar menimbulkan respon yang tepat seperti 

yang kita inginkan. Hubunagn stimulus dan respons ini bila diulang kan menjadi sebuah 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-belajar-menurut-ahli/
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kebiasaan.selanjutnya, bila siswa menemukan kesulitan atau msalah, guru menyuruhnya untuk 

mencoba dan mencoba lagi (trial and error) sehingga akhirnya diperoleh hasil. 

 

Pembelajaran adalah dengan mengaktifkan indera siswa agar memeperoleh pemahaman sedangkan 

pengaktifan indera dapat dilaksanakan dengan jalan menggunakan media/alat Bantu. Disamping itu 

penyampaian pengajaran dengan berbagai variasi artinya menggunakan banyak metode. 

 

Dalam pembelajran ini guru sebagai pembimbing memberi pengarahan agar siswa dapat 

mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai manusia yang unik untuk mewujudkan potensi-potensi 

yang ada dalam dirinya sendiri. Dan siswa perlu melakukan sendiri berdasarkan inisisatif sendiri yang 

melibatkan pribadinya secara utuh (perasaan maupun intelektual) dalam proses belajar, agar dapat 

memperoleh hasil. 

 

Pengertian pendidikan itu bermacam-macam, hal ini disebabkan karena perbedaan falsafah hidup 

yang dianut dan sudut pandang yang memberikan rumusan tentang pendidikan itu. Menurut Sahertian 

(2000 : 1) mengatakan bahwa pendidikan adalah "usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan." Sedangkan Ihsan mengatakan bahwa pendidikan 

merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan 

baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. 

Atau dengan kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban bangsa yang 

dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang 

berfungsi sebagai filsafat pendidikannya atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikannya 

(Ihsan,1996:1) 

 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam berarti "usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam 

membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam". (Zuhairani, 1983 : 27). Syariat 

islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui 

proses pendidikan nabi sesuai ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan dari satu segi kita 

lihat bahwa pendidikan islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan 

terwujud dalam amal perbuatan baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Dari segi lainnya, 

pendidikan islam tidak bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran islam tidak memisahkan antara 

iman dan amal shaleh. Oleh karena itu, pendidikan islam adalah sekaligus pendidikan iman dan 

pendidikan amal dan juga karena ajaran islam berisi tentang ajaran sikap dan tingkah laku pribadi 

masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan islam adalah 

pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Semula yang bertugas mendidik adalah para Nabi 

dan Rasul selanjutnya para ulama, dan cerdik pandailah sebagai penerus tugas, dan kewajiban mereka 

(Drajat, 1992 : 25-28). 

 

Pendidikan agama dapat didefenisikan sebagai upaya untuk mengaktualkan sifat-sifat kesempurnaan 

yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt kepada manusia, upaya tersebut dilaksanakan tanpa pamrih 

apapun kecuali untuk semata-mata beribadah kepada Allah (Bawani, 1993 : 65). 

 

Ahli lain juga menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah sebagai proses penyampaian informasi 

dalam rangka pembentukan insan yang beriman dan bertakwa agar manusia menyadari 

kedudukannya, tugas dan fungsinya di dunia dengan selalu memelihara hubungannya dengan Allah, 

dirinya sendiri, masyarakat dan alam sekitarnya serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(termasuk dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya) (Ali, 1995 : 139). 

 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/09/pendidikan-agama-islam-pengertian.html
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Agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Demikian pentingnya agama dalam kehidupan 

manusia, sehingga diakui atau tidak sesungguhnya manusia sangatlah membutuhkan agama dan 

sangat dibutuhkanya agama oleh manusia. Tidak saja di massa premitif dulu sewaktu ilmu 

pengetahuan belum berkembang tetapi juga di zaman modern sekarang sewaktu ilmu dan teknologi 

telah demikian maju. 

 

Metodologi Penelitan 

Tempat penelitian ini adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh 

data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SDN 1 Karta Kecamatan Kotaagung Timur  

Kabupaten Tanggamus. Subjek dalam penelitian ini adalah  siswa kelas IV SDN 1 Karta   sebanyak 

31 siswa . Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian 

dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari, Februari dan Maret. Penelitian 

tindakan ini secara keseluruhan terdiri dari dua siklus, dan masing-masing siklus dibagi kedalam tiga 

tahap kegiatan, yaitu : Tahap perencanan (planning), Tahap pelaksanaan (Action ), Observasi atau 

pengamatan (Observing), Refleksi (Reflection). 

 

Sumber Data Penelitian 

Pengamatan / observasi  pada Proses kegiatan belajar. Pada proses kegiatan belajar mengajar ini 

peneliti mengamati aktivitas siswa. Fokus pengamatan peneliti pada hal-hal: (1) Perhatian siswa 

terhadap pelajaran, (2) Interaksi antar siswa, (3).  Interaksi siswa-guru,  (4). Aktivitas anak  bertanya 

(5) aktivitas anak menjawab. Hasil belajar siswa diperoleh dari tes sumatif di pertemuan akhir dari 

materi yang dibahas per siklusnya. 

 

Indikator Keberhasilan 

Penelitian dikatakan berhasil jika: Aktivitas belajar siswa dalam penlitian ini apabila 75 % siswa 

mencapai nilai Baik.  Hasil belajar siswa dalam penelitian ini apabila minimal 80% dari jumlah siswa. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil analisis dapat diketahui data proses penerapan metode make-a math pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam pokok materi beriman kepada malaikat kelas  IV SDN 1 Karta  Kecamatan 

Kotaagung Timur  Kabupaten Tanggamus  

Tabel Rekapitulasi data hasil penelitian 

Sumber 

data 

 SCORE Ket. 

A B C  

Siklus I 26% 32% 42%  

Siklus II 32% 37% 31%  

Siklus III 52% 46% 2%  

 

Hasil 

belajar 

siswa 

 Siklus I Siklus II Siklus III  

KKM 69 69 69  

Rata-rata         

Tuntas 48% 74% 100%  

Belum tuntas 52% 26% 0%  

 

Dengan dilakukannya bimbingan dan melihat prestasi belajar di atas (Siklus I, II, dan III) dapat 

disimpulkan bahwa proses penerapan metode make-amatch pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam materi pokok  Beriman kapada malaikat  di kelas  IV SDN 1 Karta  Kecamatan Kotaagung 
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Timur Kabupaten Tanggamus Tahun Ajaran 2021/2022 pada pelaksanaan Siklus I, II, III dapat 

diketahui perubahan perubahan baik dari cara belajar siswa dan prestasi belajarnya. 

 

Tindakan guru Pendidikan Agama Islam dan kolaborator dalam proses penerapan metode make-a 

match pada pembelajaran PAI materi pokok menceritakan kisah nabi Ibrahim di kelas  IV SDN 1 

Karta  Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Tahun Ajaran 2021/2022 telah membuat 

siswa mencapai ketuntasan belajar. Ini berarti tindakan yang dilakukan guru dan kolaboratot untuk 

meningkatkan prestasi belajar dengan menerapkan metode  make-a matc pada pembelajaran PAI 

materi pokok Beriman kapada malaikat di kelas  IV SDN 1 Karta  Kecamatan Kotaagung Timur 

Kabupaten Tanggamus Tahun Ajaran 2021/2022  sudah baik. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis data penelitian tentang efektivitas penerapan metode make-amatch 

bagi peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik materi pokok menceritakan Beriman kepada 

Malaikat (Studi Tindakan pada Kelas  IV SDN 1 Karta  Kecamatan Kotaagung Timur  Kabupaten 

Tanggamus Semester 2 Tahun Ajaran 2021/2022), maka pada bab akhir penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: Melalui penerapan metode make -a match dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam materi pokok Beriman kapada Malaikat di 

kelas  IV SDN 1 Karta Kecamatan Kotaagung Timur  Kabupaten Tanggamus Semester 2  Tahun 

Ajaran 2021/2022, hal ini terbukti dari peningkatan aktivitas belajar siswa persiklus, pada pra siklus 

keaktifan siswa mencapai 44%, Siklus I keaktifan siswa mencapai 58%, Siklus II keaktifan siswa 

69%, Siklus III 98%. Melalui penerapan metode make-a matc dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam materi pokok Beriman kapada Malaikat di kelas  IV 

SDN 1 Karta  Kecamatan Kotaagung Timur  Kabupaten Tanggamus Semester 2 Tahun Ajaran 

2021/2022, hal ini terbukti dari ketuntasan hasil belajar siswa meningkat persiklus, pada   Siklus I 

ketuntasan siswa mencapai 48%, Siklus II ketuntasan siswa mencapai 74%, Siklus III ketuntasan 

siswa mencapai 100%.   

  

Saran 

Berdasarkan pembahasan dan hasil kesimpulan, ada beberapa saran yang penulis sampaikan, 

diantaranya sebagai berikut. Bagi Siswa, memberikan pengalaman baru bagi siswa kelas  IV SDN 1 

Karta   sehingga hendaknya siswa terlibat secara aktif didalam kelas. Bagi Guru, guru mata pelajaran 

PAI di SD Negeri 1 Karta disarankan untuk lebih memahami bagaimana mengajar dengan metode 

yang tepat sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi. Bagi Sekolah, sekolah sebaiknya 

menfasilitasi dan mendukung penuh kegiatan belajar agar dapat terlaksana dengan maksimal. Bagi 

peneliti, sebagai kelanjutan dati penelitian disarankan dalam pemilihan metode mengajar, metode 

make- amatch merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru untuk menuntaskan hasil 

belajar siswa. selain itu, dalm upaya mencapai kualitas proses dan kualitas hasil belajar mengajar 

diharapkan kepada guru untuk melatih keterampilan proses pada siswa dengan memberikan kepada 

siswa untuk berperan lebih dominan dalam aktivitas belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator. 
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ABSTRACT 

This study aims to improve activities, achievements and the economics learning process through the application 

of the Small Group Discussion learning model to students of class XI IPS 2 SMA Negeri 10 Bandar Lampung in 

the 2019-2020 academic year. The study was conducted on students of class XI IPS 2 SMA Negeri 10 Bandar 

Lampung with a total of 34 students consisting of 15 male students and 19 female students. The results showed 

that the Economics learning process with the Small Group Discussion model was able to improve student 

learning achievement. The increase in learning outcomes in the pre-cycle with an average of 60.00, increased in 

the first cycle to 67.06 and in the last cycle to 74.71, while the number of students who completed as many as 8 

students or 23.53% of 34 students in the initial conditions, to 22 students or 64.71% and 32 students or 94.12% 

in the last cycle. An explanation of the increase in student learning activities from 10 students or 29.41% in the 

initial conditions increased to 22 students or 64.71% and in the last cycle to 34 students or 100%. This shows 

that the learning achievement of students in English subjects in class XI IPS 2 at SMA Negeri 10 Bandar 

Lampung in the 2019-2020 academic year can be improved through the Small Group Discussion learning model 

because it has exceeded the classical completeness score of 95.00% in on the KKM (70). 

Key Word: Achievement, Learning, Small Group Discussion 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas, prestasi dan proses pembelajaran Ekomonomi melalui 

penerapan model pembelajaran Small Group Discussion pada siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 10 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2019-2020. Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 10 

Bandar Lampung dengan jumlah siswa sebanyak 34 yang terdiri dari 15 peserta didik laki-laki dan 19 peserta 

didik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses pembelajaran Ekonomi dengan model Small 

Group Discussion mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Peningkatan hasil belajar pada prasiklus 

dengan rata-rata 60,00, meningkat pada siklus I  menjadi 67,06 dan pada siklus terakhir menjadi 74,71, 

sedangkan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 8 siswa atau 23,53% dari 34 siswa pada kondisi awal, menjadi 22 

siswa atau 64,71% dan 32 siswa atau 94,12% pada siklus terakhir. Penjelasan mengenai peningkatan aktivitas 

belajar siswa dari 10 siswa atau 29,41% pada kondisi awal meningkat menjadi 22 siswa atau 64,71% dan pada 

siklus terakhir menjadi 34 siswa atau 100%. Hal ini menunjukkan bahwa, prestasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran bahasa Inggris di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 10 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019-2020 

dapat ditingkatkan melalui model pembelajaran Small Group Discussion karena telah melampaui nilai 

ketuntasan secara klasikal yaitu 95,00% di atas KKM (70).  

Kata Kunci: Prestasi, Belajar, Small Group Discussion 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia, sebab pendidikan 

merupakan wahana atau salah satu instrumen yang digunakan bukan saja untuk membebaskan 

manusia dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini 

mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan 

keterampilan baru sehingga dapat diperoleh manusia produktif. Di sisi lain, pendidikan dipercayai 

sebagai wahana perluasan akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat baik secara horizontal maupun 

vertikal.  

 

Di era globalisasi dewasa ini, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusia. Kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan. Peran pendidikan 

sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh 

karena itu, pembaruan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

suatu bangsa. Kemajuan Bangsa Indonesia hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang 

baik. Upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat menaikan harkat dan martabat manusia 

Indonesia. 

 

Perkembangan teknologi komputer telah memicu lembaga bisnis untuk menerapkan sistem informasi 

di segala bidang, termasuk bidang Ekonomi. Penerapan komputer di bidang Ekonomi ini semakin luas 

berkembang dikarenakan banyaknya software aplikasi Ekonomi yang tersedia di masyarakat. Justru 

permasalahan pokok yang dihadapi oleh lembaga bisnis adalah kurang tersedianya tenaga kerja yang 

kompeten dalam pengoperasian komputerisasi Ekonomi. 

 

Program Pendidikan IPS pada Sekolah Menengah Atas merupakan program yang memberikan bekal 

kepada siswa sebagai calon mahasiswa, tenaga administrasi atau calon tenaga kerja tingkat menengah 

yang tanggap terhadap tuntutan pekerjaan. Dalam kurikulum yang dikembangkan, khususnya untuk 

pembelajaran Ekonomi, peserta didik dituntut memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang konsisten dari waktu ke waktu dalam pengoperasian aplikasi komputer 

Ekonomi. 

 

Berdasarkan hasil ulangan harian pada Mata Pelajaran Ekonomi kelas XI ips 2 Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Bandar Lampung  pada semester genap tahun ajaran  2018-2019 diketahui bahwa siswa 

yang tuntas dalam belajar dan mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu  > 75 mencapai 

(58)% atau 19 siswa dari 33 siswa dan yang tidak tuntas yaitu (42)% atau 14 dari 33 siswa.  

 

Tabel Hasil Ulangan Harian Siswa  

No Nilai Jumlah Prosentase 

1 85 – 100 5 15.15% 

2 75 – 84 14 42.42% 

3 65 – 74 7 21.21% 

4 55 – 64 4 12.12% 

5 ≤ 54 3 9.09% 

Jumlah 33 100% 

 

Dari hasil tersebut di atas maka penulis berinisiatif untuk menerapkan model pembelajaran Small 

Group Discussion dalam pembelajaran Ekonomi. Model pembelajaran ini cocok untuk Mata Pelajaran 

Ekonomi dan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa agar lebih baik.   



 ISSN : 2620-9748 

 

│   Vol. 5  │ No. 4 │ April 2022 │    ISSN : 2620-9748              74 

 

 

Untuk mencapai kompetensi dan hasil belajar dalam mata pelajaran Ekonomi maka dibutuhkan 

aktivitas siswa dalam proses belajar baik aktivitas fisik maupun psikis karena tanpa adanya aktivitas 

maka proses belajar tidak mungkin terjadi dengan kata lain belajar adalah berbuat, tidak belajar tidak 

jika tidak ada aktivitas.  

 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sandjaya, (2006) “pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dapat 

dipandang sebagi pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal 

untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotor 

secara seimbang.” 

 

Belajar merupakan pembentukan pengetahuan yang harus dilakukan siswa dengan aktif melakukan 

kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. 

Guru sebagai pendidik harus memberikan peluang yang optimal bagi siswa.  

 

Pengertian belajar dapat didefinisikan yaitu “Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tngkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.(Slameto, 2010) Belajar 

merupakan suatu proses, “suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan 

hasil latihan melainkan pengubah kelakuan”. 

 

Menurut para ahli di atas, bahwasannya setiap siswa mempunyai peranan dalam menentukan apa yang 

mereka pelajari. Penekanan belajar diberikan kepada siswa dalam proses berpikir kemampuan 

berkomunikasi untuk membangun pengetahuan dan kemahiran dalam mengintegrasikan pengalaman 

yang dimiliki siswa dengan pengetahuan yang sedang dibangun. Dengan demikian guru akan lebih 

memahami bagaimana siswa menemukan konsep atau pengetahuan.  

 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota 

kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya 

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama, berinteraksi dangan siswa yang lainnya dan 

saling membantu untuk memahami materi pelajaran.  

 

Agar pembelajaran Ekonomi menjadi pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi ssiwa maka dapat 

dilakukan dengan berbagai model pembelajaran, salah satu model yang cukup efisien dan relevan 

dengan tema dan permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran Small 

Group Discussion. Pada model ini siswa berinteraksi dengan seorang pasangan dan kemudian 

mendiskusikan untuk berbagai informasi. Strategi ini dilakukan untuk mengefektifkan pembagian 

informasi secara efisien.  

 

Dengan model pembelajaran ini memungkinkan siswa terlibat langsung dan secara bersama 

mengembangkan keterampilan bersosial pada siswa. Selain itu siswa juga akan mampu untuk 

memecahkan masalah dengan berfikir mandiri sehingga dapat memperdayakan kemampuan. Hasil 

yang didapat akan semakin baik karena siswa berpasangan dengan kelompoknya untuk berdiskusi dan 

berbagi dengan siswa lain.  

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam 
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pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah: Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran 

Ekonomi melalui penerapan Model Pembelajaran Small Group Discussion? Bagaimana peningkatan 

aktivitas belajar  peserta  didik  kelas XI ips 2 SMA Negeri 10  Bandar Lampung pada pembelajaran 

Ekonomi melalui penerapan Model Pembelajaran Small Group Discussion? Bagaimana peningkatan 

prestasi  belajar  peserta  didik  kelas XI ips 2 SMA Negeri 10  Bandar Lampung pada pembelajaran 

Ekonomi melalui penerapan Model Pembelajaran Small Group Discussion? 

 

Tujuan Penelitian  

Dari penjelasan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

inia adalah: Untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan menerapkan Model Pembelajaran 

Small Group Discussion pada pembelajaran Ekonomi di kelas XI ips 2 SMA Negeri 10  Bandar 

Lampung. Untuk meningkatkan prestasi belajar Ekonomi di kelas XI ips 2 SMA Negeri 10  Bandar 

Lampung melalui Model Pembelajaran Small Group Discussion. Untuk meningkatkan aktivitas 

belajar Ekonomi di kelas XI IPS 2 SMA Negeri 10  Bandar Lampung melalui Model Pembelajaran 

Small Group Discussion.  

 

Model Pembelajaran  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 10 Bandar Lampung, dengan objek penelitian adalah 

siswa kelas XI IPS 2, yang berjumlah 34 orang.  Di dalam kelas tersebut ditemukan sekitar 60 % (20 

orang) siswa tidak secara aktif mengikuti pelajaran Ekonomi khususnya dalam menulis. Penelitian 

dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. 

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan dilaksanakan dalam 3 siklus. 

Setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan mengikuti 

pola spiral berdasarkan siklus, di mana hasil kajian melalui refleksi siklus I merupakan dasar untuk 

tindakan siklus II, hasil kajian melalui refleksi siklus II merupakan dasar untuk tindakan siklus 

selanjutnya. 

 

Model dan Rancangan Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu: 

“bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka dan 

belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencoba suatu gagasan perbaikan dalam 

praktek pembelajaran dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu”, kata Rochiati Wiraatmadja 

(2007:13) mendefinisikan. Secara ringkas dapat dikatakan, dilaksanakan oleh guru sendiri melalui 

refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar peserta didik dapat 

meningkat (Aqib, 2009:3).  

 

Penelitian ini ditempuh melalui dua siklus dengan dua pertemuan pada setiap siklusnya. Dalam 

melaksanakan penelitian ini tiap siklus terdiri atas empat tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Pelaksanaan setiap siklus didasarkan atas masukan dari siklus sebelumnya. 

 

Subjek penelitian ini terfokus pada peserta didik di kelas XI ips 2 SMA Negeri 10  Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2019-2020 yang berjumlah 34, terdiri dari 15 peserta didik laki-laki dan 19 peserta 

didik perempuan, sedangkan objek penelitian adalah peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran Ekonomi . 

 

Indikator Keberhasilan   

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan  aktivitas belajar adalah antusias 

peserta didik dalam mengikuti KBM, kelancaran mengemukakan ide/pendapat, keaktifan peserta 
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didik dalam diskusi, kemampuan peserta didik dalam menghimpun hasil diskusi, ketelitian dalam 

bertanya, keaktifan peserta didik dalam mencari sumber belajar, kelancaran peserta didik dalam 

menjawab pertanyaan. Kriteria keberhasilan proses perbaikan pembelajaran dalam penelitian ini dapat 

ditetapkan sebagai berikut: Penerapan model  small group discussion dalam meningkatkan aktivitas 

belajar siswa minimal 85% dari jumlah siswa secara keseluruhan. Penerapan model  small group 

discussion dapat meningkatkan prestasi belajar secara individual minimal mencapai KKM yaitu 70 

dan secara klasikal minimal 85% siswa tuntas belajarnya. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk mengetahui lebih jelas perubahan dari siklus yang satu ke siklus yang lain dapat dilihat pada 

penjelasan berikut ini :  

1. Data Hasil Belajar 

Setelah melakukan analisa terhadap data yang peroleh dari kondisi awal dan dua siklus yang 

dilaksanakan maka dapat dapat disimpulkan bahwa penggunaan Model Pembelajaran Small  Group  

Discussion pada pembelajaran Ekonomi materi Pendapatan Nasional menunjukkan peningkatan yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa.  

 

Penjelasan secara rinci  mengenai peningkatan terhadap hasil belajar siswa dari kondisi awal, siklus 

pertama dan siklus kedua dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa  

No Siklus 
Nilai 

Rata-2 

Ketuntasan 
Ket 

T  % B % 

1 Awal 60,00 8 23,53 26 76,47 
 

2 Siklus I 67,06  22 64,71 12 45,29 
 

3 Siklus II 74,71 32 94,12 2 5,88 
 

 

Untuk lebih jelasnya peningkatan ketuntasan belajar siswa dan nilai rata-rata hasil belajar dapat dilihat 

pada gambar diagram batang berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Diagram Batang Peningkatan Hasil  dan Ketuntasan Belajar Siswa Pada Kondisi 

Awal, Siklus I dan Siklus II  

 

2. Data Hasil Observasi 

Dari hasil analisis peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap siklus perbaikan pembelajaran yang 

dinilai dengan menggunakan 7 indikator, yaitu (1) antusias peserta didik dalam mengikuti KBM, (2) 

kelancaran mengemukakan ide/pendapat, (3) keaktifan peserta didik dalam diskusi, (4) kemampuan 

peserta didik dalam menghimpun hasil diskusi, (5) ketelitian dalam bertanya, (6) keaktifan peserta 
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didik dalam mencari sumber belajar, dan (7) kelancaran peserta didik dalam menjawab pertanyaan 

juga menunjukkan peningkatan yang baik.  

 

Penjelasan  secara rinci  mengenai peningkatan aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

 

Tabel  Rekapitulasi Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa pada Pembelajaran Ekonomi 

dengan Penerapan Model Pembelajaran Small  Group  Discussion pada Kondisi 

Awal, Siklus I dan Siklus II 

 

No Siklus 
Kriteria Nilai Ketuntasan 

BS B C K T  % B % 

1  Awal 0 10 22 2 10 29,41 24 70,59 

2  Siklus I 0 22 10 0 22 64,71 12 35,29 

3  Siklus II 14 20 0 0 34 100,00  0 0 

 

Untuk lebih jelasnya  hasil analisis data tentang peningkatan aktivitas belajar pada kondisi awal, 

siklus pertama dan kedua dapat dilihat pada gambar diagram batang berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Diagram Batang Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa pada Kondisi Awal, Siklus I 

dan Siklus II  

 

Permasalahan pembelajaran Ekonomi pada materi Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi 

yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah upaya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa 

melalui penerapan model Small Group Discussion. Hamalik (Azhar Arsyad, 2009: 15) 

mengemukakan bahwa pemakaian Model Pembelajaran, model dan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Menurut Asri C. Budiningsih 

(2005:4) anak belajar dari mengalami sendiri, mengkonstruksi pengetahuan dan memberi makna pada 

pengetahuan tersebut. Dalam hal ini Gagne dan Briggs (R. Ibrahim dan Nana Syaodih S, 1992: 78) 

menekankan pentingnya Model Pembelajaran, model dan media pembelajaran sebagai alat untuk 

merangsang proses belajar mengajar.  

 

Variasi penggunaan Model Pembelajaran, model dan media pembelajaran dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan minat dan perhatian siswa, sehingga mempengaruhi keaktifan dan prestasi belajar 

siswa. Penerapan variasi Model Pembelajaran, model dan media pembelajaran dapat meningkatkan 
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keaktifan siswa dan membuat siswa menjadi lebih kritis. Dengan demikian hasil belajar yang dicapai 

akan tahan lama diingat siswa sehingga prestasi hasil belajar meningkat.  

 

Penelitian tindakan kelas dengan dua siklus ini dilakukan untuk mengetahui manfaat penerapan model 

pembelajaran Small Group   Discussion dalam meningkatkan aktivitas dan prestasi hasil belajar 

Ekonomi pada materi Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi pada siswa kelas XI ips 2 

SMA Negeri 10 Bandar Lampung tahun pelajaran 2019-2020. Pemberian tindakan dilaksanakan 

sebanyak dua siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Tindakan yang 

dilakukan adalah penerapan model  pembelajaran Small Group   Discussion untuk meningkatkan 

aktivitas dan prestasi hasil belajar Ekonomi pada materi Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Berdasarkan  penjelasan pada hasil penelitian di atas  pada siklus I dapat diketahui bahwa 

pembelajaran dengan variasi model pembelajaran menggunakan model Small Group Discussion dapat 

memberikan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

disusun telah memaksimalkan upaya penerapan variasi model pembelajaran menggunakan model 

Small Group Discussion. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum maksimal dan hasil yang 

diperoleh belum sesuai harapan. Dalam pemberian tindakan guru masih kurang percaya diri sehingga 

penerapan variasi media pembelajaran menggunakan model Small Group Discussion masih kurang 

maksimal. Model yang digunakan belum merangsang siswa untuk senang dalam belajar Ekonomi dan 

senang berdiskusi. Keaktifan belajar siswa pada siklus I belum sesuai dengan indikator yang 

diharapkan. Beberapa siswa masih memiliki keaktifan belajar yang cukup. Hal ini terjadi karena 

beberapa siswa saja yang aktif dalam pembelajaran sedangkan siswa yang lain cenderung masih pasif, 

misalnya dalam anggota kelompok hanya beberapa siswa saja yang mengerjakan soal LKS sedangkan 

siswa yang lain membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Secara 

garis besar, pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model Small Group Discussion pada siklus I 

belum dilaksanakan maksimal.  

 

Dengan demikian diadakan siklus II untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus I. Pada 

siklus II dapat diketahui bahwa pembelajaran dengan penerapan variasi model pembelajaran model 

Small Group Discussion memberikan peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dengan siklus I. 

Pada siklus II siswa sudah mulai berani mengemukakan pendapat dan pertanyaan kepada guru. Guru 

juga sudah tidak lagi merasa canggung dalam melaksanakan pembelajaran dengan model 

pembelajaran model Small Group Discussion. Guru senantiasa memotivasi siswa dan mendorong 

siswa untuk mengajukan pertanyaan. Model pembelajaran ini pada siklus II dapat meningkatkan 

aktivitas siswa untuk senang dalam mengikuti pembelajaran, dan memacau siswa untuk aktif 

berdiskusi. Aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus II juga mengalami peningkatan. 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dapat dikatakan meningkat dibandingkan pada pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I.  

 

Dari hasil analisis data yang diperoleh dari kondisi awal, siklus I,dan siklus II setelah diterapkannya 

model Small Group Discussion menunjukkan aktivitas dan prestasi hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. Hasil rata-rata tes pada  kondisi awal sebesar 60,00, meningkat pada siklus I  menjadi 

64,5067,06 dan pada siklus terakhir menjadi 74,71, sedangkan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 8 

siswa atau 23,53% dari 34 siswa pada kondisi awal, menjadi 22 siswa atau 64,71% dan 32 siswa atau 

94,12% pada siklus terakhir. Penjelasan mengenai peningkatan aktivitas belajar siswa dari 10 siswa 

atau 29,41% pada kondisi awal meningkat menjadi 22 siswa atau 64,71% dan pada siklus terakhir 

menjadi 34 siswa atau 100%. 
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Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran model Small 

Group Discussion terbukti dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

Ekonomi materi Pendapatan Nasional siswa kelas XI ips 2 SMA Negeri 10  Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2019-2020. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan pembelajaran Ekonomi melalui 

Model Pembelajaran Small Group Discussion pada kelas XI ips 2 SMA Negeri 10  Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2019-2020 dapat disimpulkan: Pembelajaran dengan menggunakan Model 

Pembelajaran Small Group Discussion dapat meningkatkan proses pembelajaran. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dari perubahan perilaku siswa kelas XI ips 2 SMA Negeri 10 Bandar Lampung selama 

mengikuti proses pembelajaran Ekonomi melalui Model Pembelajaran Small Group Discussion 

menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih positif. Sikap positif tersebut diantaranya adalah 

peserta didik menunjukkan sikap disiplin, aktif, mandiri, berani bertanya dan menjawab, dan merasa 

nyaman dengan lingkungan belajarnya sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif dan 

menyenangkan. Pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran Small Group Discussion 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Ekonomi  materi Pendapatan Nasional  

dan Pertumbuhan Ekonomi pada siswa kelas XI ips 2 SMA Negeri 10 Bandar Lampung, penjelasan 

mengenai peningkatan aktivitas belajar siswa dari 10 siswa atau 29,41% pada kondisi awal meningkat 

menjadi 13 22 siswa atau 64,71% dan pada siklus terakhir menjadi 34 siswa atau 100%. Pembelajaran 

dengan menggunakan Model Pembelajaran Small Group Discussion dapat meningkatkan prestasi 

hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar pada prasiklus dengan rata-rata kondisi awal sebesar 

60,00, meningkat pada siklus I menjadi 67,06 dan pada siklus terakhir menjadi 74,71, sedangkan 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 8 siswa atau 23,53% dari 34 siswa pada kondisi awal, menjadi 22 

siswa atau 64,71% dan 32 siswa atau 94,12% pada siklus terakhir. 

 

Saran 

Dengan selesainya pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dan pembahasan yang dilakukan pada 

pembelajaran Ekonomi melalui Model Pembelajaran Small Group Discussion pada siswa kelas XI 

IPS 2 SMA Negeri 10 Bandar Lampung, maka peneliti dengan segala kerendahan hati memberikan 

beberapa saran, diantaranya: Bagi peserta didik kelas XI ips 2 SMA Negeri 10 Bandar Lampung, 

khususnya dan peserta didik secara umum, agar dalam mempelajari Ekonomi selalu rajin, tekun dan 

sabar. Pengalaman pembelajaran dengan Model Pembelajaran Small Group Discussion sangat 

mempengaruhi peningkatan prestasi dan aktivitas belajar. Oleh karena itu, tingkatkan praktek dan 

cara-cara keterampilan kooperatif dalam pembelajaran selanjutnya. Bagi guru, untuk mencapai 

kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM) yang baik bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Small Group Discussion, jangan lupa selalu memberikan motivasi kepada peserta didik dengan 

memberikan stimulus dan reward berupa peraihan pahala di sisi Allah, keluhuran derajat baik di dunia 

maupun di akhirat, nilai akademik yang tinggi, atau minimal pujian/sanjungan sebagai bentuk 

perhatian kepada mereka. Jangan hanya keterbatasan dan kenakalan mereka saja yang diperhatikan. 

Kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan, hendaknya mengfasilitasi pendidik atau guru untuk 

meningkatkan profesinya dengan sering melakukan pelatihan ataupun workshop tentang pelaksanaan 

pembelajaran dan penerapan Model Pembelajaran untuk meningkatkan prestasi peserta didik. 
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IMPLEMENTATION OF INQUIRY LEARNING TO INCREASE 

ACTIVITIES AND LEARNING OUTCOMES OF PKN IN CLASS XI S-1 

SMA NEGERI 1 KALIANDA ACADEMIC YEAR 2020-2021 

 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN INKUIRI UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PKN PADA 

SISWA KELAS XI S-1 SMA NEGERI 1 KALIANDA  

TAHUN PELAJARAN 2020-2021 
 

*Emidarti 

 

ABSTRACT 

This study aims to improve the activities and learning outcomes of Civics students through learning with an 

inquiry approach. The place used for this research is SMA Negeri 1 Kalianda, South Lampung Regency, 

Lampung Province. The research subjects are students of class X S-1, totaling 34 students. The type of research 

used is descriptive qualitative with Classroom Action Research method, which is carried out in two cycles, 

where each cycle consists of 3 meetings. The research implementation process includes: planning, action 

implementation, monitoring and reflection. The results obtained in this study indicate that: 1) The increase in 

learning activities from the first meeting to the sixth meeting shows an increase starting from 34% - 47% - 56% 

- 62% - 71% -80%, 2) The process of teacher activity in implementing learning has increased from the first 

meeting to the sixth meeting with the percentage of activities as follows: 42.16% - 53.04% - 70.43% - 73.04% - 

92.17% - 98.26 3) Aspects Inquiry learning activities have increased from an average of 5 students doing 

activities to 30 students doing activities at the end of the cycle, and 4) Mastery learning increased from 64.71% 

to 91.18%, in PKN lessons. Based on the results of this study, the suggestions that can be submitted are: To 

improve the quality of PKN learning, teachers should use the inquiry learning model in their learning.  

Key Word: Inquiry Learning Model, Activities and Learning Outcomes, PKN. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas  dan hasil belajar PKn siswa melalui pembelajaran dengan 

pendekatan Inkuiri. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di SMA Negeri 1 Kalianda Kabupaten 

Lampung Selaatan Provinsi Lampung dengan subyek penelitiannya adalah siswa kelas X S-1 yang berjumlah 34 

orang siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode Penelitian Tindakan 

Kelas, yang dilaksanakan dalam dua siklus, dimana setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Proses pelaksanaan 

penelitian meliputi: tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, monitoring dan refleksi.  Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Peningkatan aktivitas belajar dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan ke-enam menunjukkan peningkatan mulau dari 34% - 47% - 56% - 62% - 71% -80%,  2) Proses 

aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran mengalami peningkatan mulai dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan ke-enam dengan prosentase aktivitas sebagai berikut : 42,16% - 53,04% - 70,43% - 73,04% - 92,17% 

- 98,26  3) Aspek kegiatan pembelajaran Inkuiri mengalami peningkatan dari rata-rata 5 orang siswa melakukan 

kegiatan menjadi 30 orang siswa melakukan kegiatan di akhir siklus , dan 4) Ketuntasan belajarnya meningkat 

dari  64,71% menjadi 91,18%, pada pelajaran PKN. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah: Untuk meningkatkan mutu pembelajaran PKN para guru hendaknya di dalam 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Inkuiri. 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Inkuiri, Aktivitas dan Hasil Belajar, PKN . 
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Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dan mutlak harus dipenuhi dalam rangka upaya 

peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari pendidikan inilah diperoleh pengetahuan, keterampilan serta 

terwujudnya sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya pendidikan 

merupakan suatu upaya pengembangan diri siswa dari segi kognitif, afektif maupun psikomotor dalam 

suatu lingkungan sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara siswa dengan guru, orang tua, 

masyarakat. Pada interaksi inilah terjadi komunikasi sosial, pembelajaran tingkah laku dan norma 

yang mampu mengembangkan potensi berpikir dan bertindak bagi siswa sehingga terwujud siswa 

sebagai kesatuan individu yang cerdas, kreatif dan berkepribadian.  

 

Proses pembelajaran dilakukan untuk membekali peserta didik berupa pengetahuan, pemahaman dan 

sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta 

mengembangkan watak, karakter, sikap dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Permendiknas No.22 

Tahun 2006, siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran melalui berbagai Model, antara lain Model 

induktif dalam bentuk proses inkuiri ilmiah pada tataran inkuiri terbuka. Proses inkuiri ilmiah 

bertujuan menumbuhkan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta berkomunikasi sebagai salah satu 

aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran di kelas menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan 

sikap.  

 

Banyak cara yang digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, salah satu cara untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan merancang kegiatan pembelajaran tersebut dengan 

matang. Dengan perancangan pelaksanaan pembelajaran yang baik dan terstruktur maka proses 

pelaksanaan pembelajaran pun akan lebih terarah, selain itu perencanaan pembelajaran juga 

merupakan salah satu bukti profesionalisme seorang guru. Berdasarkan Permendiknas No. 41 tahun 

2007 tentang perencanaan pembelajaran dijelaskan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi 

silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar 

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), Indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, 

materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan 

sumber belajar.  

 

Proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Kalianda  umumnya belum terlaksana dengan baik. Proses 

pembelajaran yang dilakukan guru kurang sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. 

Dari bukti yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran Pembelajaran 

PKn di SMA Negeri 1 Kalianda belum memuaskan, hal tersebut terbukti dari RPP yang digunakan 

masih banyak yang menggunakan pembelajaran yang banyak berpusat pada aktivitas guru. Untuk itu 

perlu adanya suatu inovasi berbagai strategi atau Model agar proses pembelajaran efektif, sehingga 

tujuan meningkatkan pendidikan tercapai secara optimal.  

 

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam mengajar, metode pembelajaran yang aktivitasnya berpusat 

pada guru kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk menggali kemampuan diri untuk 

memecahkan masalah yang ditemukan pada saat proses pembelajaran. berdasarkan pengalaman 

tersebut, banyak siswa yang kurang berminat untuk belajar PKN, sehingga pada saat kegiatan 

pembelajaran banyak siswa yang tidak memperhatikan guru, membuat kegaduhan, ngobrol sendiri di 

kelas, dan ada beberapa siswa yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Dan hal ini menyebabkan 

hasil belajar PKN siswa menjadi rendah.  
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Berdasarkan observasi hasil belajar kognitif siswa terkait materi pembelajaran PKN pada tahun 

pelajaran sebelumnya ternyata masih banyak siswa yang belum mancapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yaitu 75. Berikut ini merupakan data hasil belajar siswa Kelas XI S-1 SMA Negeri 1 

Kalianda .  

Tabel Hasil belajar Siswa pada Pembelajaran PKN di  SMA Negeri 1 Kalianda   

No Tahun 

Pelajaran 

Jumlah Siswa 

Kelas XI S-1 

Persentase ketuntasan siswa (%) 

   Tuntas Belum Tuntas 

1. 2018-2019 32 56,50 43,50 

2. 2019-2020 34 59,16 40,84 

 

Berdasarkan data di atas, maka dipandang perlu adanya perubahan pada proses pembelajaran lama 

yang terfokus pada guru, menjadi pembelajaran yang terpusat pada aktivitas siswa dengan 

menggunakan suatu model pembelajaran yang mampu memperbaiki proses kegiatan pembelajaran 

tersebut.  

 

Pembelajaran Pembelajaran PKN dengan model pembelajaran yang tepat akan memperbaiki hasil 

belajar siswa yang lebih baik. Hasil belajar Pembelajaran PKN siswa yang dikaji adalah hasil belajar 

kognitif, afektif dan psikomotor sesuai dengan pasal 25 ayat 4 peraturan pemerintah no.19 tahun 2009 

tentang standar nasional pendidikan menjelaskan bahwa kompetensi lulusan mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini berarti bahwa pembelajaran dan penilaian harus 

mengembangkan kompetensi siswa yang berhubungan dengan ranah afektif (sikap), kognitif 

(pengetahuan), dan psikomotor (keterampilan).  

 

Pembelajaran PKN dapat mengembangkan rasa ingin tahu melalui penemuan berdasarkan 

pengalaman langsung yang dilakukan melalui kerja ilmiah. Kegiatan pengamatan merupakan bentuk 

dari kerja ilmiah dan merupakan salah satu metode pembelajaran Pembelajaran PKN  yang efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Fakta yang terjadi di SMA Negeri 1 Kalianda menunjukan 

bahwa kegiatan pengamatan sangat jarang sekali dilakukan. Kegiatan pembelajaran yang dicantumkan 

dalam RPP hanya sebatas metode pembelajaran yang tertulis dan tidak diterapkan dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, kegiatan pengamatan pada pembelajaran PKN biasanya dilakukan diluar 

proses pembelajaran, sehingga kegiatan pengamatan hanya untuk memverifikasi materi yang telah 

didapatkan sebelumnya.  

 

Oleh karena itu maka perlu dikembangkan metoda kerja ilmiah berupa metoda Inkuiri dimana siswa 

dilatih untuk (1) Mengamati, (2) mengelompokkan/klasifikasi, (3) menafsirkan, (4) meramal, (5) 

mengajukkan pertanyaan, (6) merumuskan hipotesis, (7) merencanakan percobaan, (8) menggunakan 

alat/bahan, (9) menerapkan konsep, (10) berkomunikasi sehingga mereka mampu menjelaskan suatu 

percobaan, menyusun hipotesis, merancang prosedur, dan melaksanakan penyelidikan atau 

eksperimen untuk mengumpulkan data, memproses dan menganalisis data, menyajikan hasil 

eksperimen, serta membahas, menyimpulkan dan mengkomunikasikan secara tertulis maupun lisan. 

Tuntutan kurikulum tersebut dapat dipenuhi salah satunya dengan strategi pembelajaran inkuiri.  

 

Inkuiri terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran inkuiri yang menuntut siswa untuk 

melakukan kegiatan seperti merancang prosedur percobaan sendiri, kemudian melakukan percobaan 

untuk membuktikan suatu hipotesis. Inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran inkuiri yang 
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melatih siswa untuk belajar menemukan masalah, mengumpulkan, mengorganisasi, dan memecahkan 

masalah dengan dibimbing oleh guru.  

 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas, penelitian ini dirancang dalam penelitian tindakan 

kelas sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran Pembelajaran 

PKN. Action Research atau penelitian tindakan ini meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Keempat komponen ini menjadi acuan dasar riset tindakan agar dapat merefleksi diri untuk 

memperbaiki proses pembelajaran di kelas.  

 

Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai 

berikut:  Dalam proses belajar mengajar masih menggunakan sistem pembelajaran konvesional, 

sehingga cara belajar kurang efektif.  Kurang tepatnya metode pembelajaran yang dipilih sehingga 

membuat proses pembelajaran menjadi monoton dan membosankan.  Perencanaan kegiatan 

pembelajaran belum didesain sesuai dengan analisis kebutuhan siswa. Kurangnya aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa.  Hasil belajar siswa pada 

siswa Kelas XI S-1 di SMA Negeri 1 Kalianda rata-rata masih rendah. Belum pernah diterapkannya 

model pembelajaran inkuiri terbimbing, penilaian hasil belajar siswa hanya terpusat pada ranah 

kognitif sedangkan penilaian dalam lingkup ranah afektif dan psikomotor belum dilakukan secara 

maksimal  Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum maksimal  

 

Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Perencanaan kegiatan pembelajaran pada Pembelajaran PKN belum maksimal. 

Belum diterapkannya model pembelajaran inkuiri terbimbing. Penilaian hasil belajar siswa hanya 

terpusat pada ranah kognitif sedangkan penilaian dalam lingkup ranah afektif dan psikomotor belum 

dilakukan secara maksimal. Belum maksimalnya evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru  

 

Rumusan Masalah  

Dari uraian di atas masalah penelitian tindakan kelas ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah  

Implementasi Pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan Aktivitas dan Hasil belajar PKN pada siswa 

Kelas XI S-1 SMA Negeri 1 Kalianda  tahun pelajaran 2020-2021? Rumusan permasalahan di atas, 

dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut : Apakah Implementasi Model Pembelajaran 

Inkuiri dapat meningkatkan Aktivitas belajar PKN pada siswa Kelas XI S-1 SMA Negeri 1 Kalianda  

tahun pelajaran 2020-2021? Apakah Implementasi Model Pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan 

Hasil belajar PKN pada siswa Kelas XI S-1 SMA Negeri 1 Kalianda  tahun pelajaran 2020-2021? 

Apakah Implementasi Model Pembelajaran Inkuiri dapat meningkatkan proses pembelajaran guru 

pada Pembelajaran PKN siswa Kelas XI S-1 SMA Negeri 1 Kalianda  tahun pelajaran 2020-2021? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut : Meningkatkan aktivitas pembelajaran 

Pembelajaran PKN pada siswa Kelas XI S-1 SMA Negeri 1 Kalianda , tahun pelajaran 2020-2021; 

Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Pembelajaran PKN pada siswa Kelas XI S-1 

SMA Negeri 1 Kalianda , tahun pelajaran 2020-2021; Meningkatkan aktivitas guru dalam 

mengembangkan pembelajaran PKN siswa Kelas XI S-1 SMA Negeri 1 Kalianda , tahun pelajaran 

2020-2021 
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Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di di SMA Negeri 1 Kalianda  yang beralamat di Jl. Z.A. Pagar Alam no. 149 

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, pada tahun pelajaran 2020-2021, dengan 

pengambilan data tindakan selama 4 bulan yaitu dari bulan September – Desember 2020. Penelitian 

terdiri dari 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 kali pertemuan, dan setiap akhir siklus 

dilaksanakan refleksi dan  perencanaan ulang untuk melanjutkan siklus berikutnya. Sasaran penelitian 

adalah siswa Kelas XI S-1 yang berjumlah 34 siswa, terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 22 siswa 

perempuan. 

Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

Berdasarkan pengaturan alokasi waktu, lama tindakan dan indikator keberhasilan maka direncanakan 

bahwa jumlah siklus adalah 2 siklus. Substansi rancangan penelitian ini didasarkan pada tujuan pada 

Kompetensi Inti (KI)  yang membentuknya Kompetensi Dasar (KD). Artinya jika pada siklus ke-1, 

indikator keberhasilan belum tercapai maka pada KD, tersebut belum terjadi peningkatan, baik 

kesesuaian guru dalam membelajarkan siswa dengan pembelajaran, aktivitas dan  hasil belajar siswa 

yang diharapkan. Dengan demikian siklus perlu dilanjutkan kembali sampai mencapai indikator 

keberhasilan yang diharapkan. Ketika indikator keberhasilan telah tercapai, maka tidak perlu 

dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

Jika penelitian terjadi dalam dua siklus maka konteks dan komponen pembelajaran yang diamati 

untuk membelajarkan siswa menguasai KD sebagai bentuk tindakan dari masing-masing siklus dapat 

direncanakan. Tentu saja jenis konteks dan komponen kontekstual yang digunakan pada siklus II 

tergantung dari hasil refleksi pada siklus I. Perencanaan tersebut didasarkan pada muatan dan 

karakteristik materi pembelajaran dalam KD terkait, ketersediaan fasilitas pembelajaran (media baik 

by design atau by utility, dan lain-lain)  dan yang paling penting harus dipertimbangkan bahwa  

pemberian tindakan tersebut harus selesai dalam satu pertemuan dengan durasi 2 x 45 menit.  

 

Perencanaan tindakan dalam sebagai rancangan penelitian dapat dilihat pada Tabel  di bawah. 

Tabel. Pemetaan tindakan tiap siklus 

 

Siklus 

ke 

Jenis 

Tindakan 

Aspek Aktivitas Siswa dan 

Proses Pembelajaran 

Prestasi  belajar 

(Ranah  Kognitif) 

1. Model 

Inkuiri 

1. Aktivitas siswa 

2. Proses Pembelajaran 

3. Hasil Belajar 

4. Pengembangan sikap ilmiah 

Sistem dan dinamika 

demokrasi Pancasila 

2. Model 

Inkuiri 

1. Aktivitas siswa 

2. Proses Pembelajaran 

3. Hasil Belajar 

4. Pengembangan Sikap ilmiah 

Sistem hukum dan 

peradilan di Indonesia 

 

1.  Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan pada siklus pertama sesuai dengan rencana adalah menggunakan komponen 

pembelajaran kontekstual  kontruktivis dan bertanya. Kompetensi Dasar yang akan dibelajarkan 

adalah Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. 

 

Untuk mencari informasi tersebut dapat digunakan dua cara mendasar, yaitu:   1) menerapkan 

komponen konstruktivis dan bertanya kepada sumber-sumber belajar, 2) menerapkan komponen 
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konstruktivis dan bertanya di sekolah, dengan menggunakan sumber literatur yang ada. Substansi 

pembelajaran kontekstual difasilitasi melalui penugasan kepada siswa.  

 

Pembelajaran PKN dengan kompetensi Standar Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dilengkapi 

dengan lembar kerja siswa dengan membuat konteks (keterkaitan) dalam kehidupan sehari–hari 

berdasarkan pengalaman yang telah diproses siswa. Guru memotivasi kepada siswa tentang 

pentingnya bertanya, mengomentari jawaban (adu argumentasi) dan merespon (menanggapi) 

pertanyaan atau kerugian, jika siswa aktif dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Dalam PBM guru 

harus mengupayakan terjadinya interaksi belajar mengajar secara multi arah dengan menggali 

pengalaman siswa dalam kehidupan sehari–hari, yang dilakukan untuk mendapatkan konteks 

(keterkaitan) ide dengan materi pelajaran. 

 

Proses mencari, menemukan, mendapatkan informasi awal kemudian membangun pengetahuan terkait 

dengan keterkaitan materi  tersebut merupakan pengalaman dalam wadah konstruktivisme. Kemudian 

untuk mengukur aspek keterampilan proses, dilakukan kegiatan dalam kelas secara kelompok 

dPKnndu penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS).  

 

2.  Pelaksanaan Tindakan 

Penugasan siswa untuk mencari, menemukan dan membawa masalah-masalah terkait dengan 

elastisitis di lingkungan dilakukan pada akhir pertemuan pembelajaran. Sehingga dengan demikian 

para siswa mempunyai waktu satu minggu untuk mencari bahan-bahan tersebut dan membawanya 

pada pertemuan awal pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok yang heterogen. Kelompok-kelompok siswa itu kemudian dPKnndu LKS mencari 

informasi yang terkait dengan sosialisasi sebagai  proses pembentukan kepribadian, bentuk-bentuk 

interaksi sosial, dan proses interaksi sosial. Langkah berikutnya adalah mempresentasikan masalah 

terkait dengan mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui sistem Pembelajaran PKN yang 

dikembangkan.  

3. Observasi dan Evaluasi 

Observasi kegiatan siswa selama mencari informasi dilakukan dengan memberdayakan satu orang 

guru teman sejawat yang berbagi tugas pengamatan terhadap aktivitas kelompok-kelompok siswa 

ketika mencari informasi terkait pembelajaran mengenal lembaga dalam pemerintahan desa dan 

kecamatan dan juga diamati kegiatan guru selama menjalankan proses pembelajaran, meliputi unsur-

unsur keterampilan guru dalam membelajarkan. Selama pengamatan tersebut, kedua guru 

menggunakan instrumen pengamatan. Setelah kegiatan kelompok-kelompok berhasil 

mempreentasikan dan berhasil menarik suatu kesimpulan bersama dan menyeluruh terkait dengan 

tujuan pembelajaran, maka guru memberikan evalusi menggunakan tes formatif yang telah 

disediakan. 

4.  Analisis dan Refleksi 

Hasil pengamatan dari guru sejawat meliputi hasil pengamatan proses pembelajaran, aktivitas siswa 

dan hasil evaluasi formatif pada KD pertama tersebut selanjutnya dianalisis. Analisis terkait dengan 

hasil pengamatan pelaksanaan keterampilan proses dan guru didiskusikan dengan guru teman sejawat  

mengenai kelemahan-kelemahan ketika pelaksanaan pada siklus pertama tersebut. Selanjutnya 

peneliti meminta masukan dari guru sejawat terkait dengan siklus berikutnya. Hasil analisis 

pengamatan dan evaluasi formatif ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan 

pada siklus berikutnya dan dibandingkan dengan kondisi sebelum perlakuan.  
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Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian sebagaimana dirumuskan dalam kisi-kisi instrumen sebelumnya adalah tes 

prestasi belajar formatif berbentuk pilihan ganda untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran 

pada tiap KD. Daftar cek atau lembar pengamatan digunakan untuk menilai aktivitas siswa dan proses 

pembelajaran kontekstual. Selain instrumen aktivitas siswa dan aktivitas mengajar guru, maka 

dikembangkan juga instrumen penilaian pembelajaran pendidikan dengan mengembangkan materi 

klasifikasi hewan dan tumbuhan  meliputi kemampuan 1) melakukan pengamatan, 2) mengumpulkan 

dan mengorganisasi data, 3) merumuskan dan menguji hipotesis, 4) menjelaskan fenomena, 5) 

ketrampilan berbicara dan menjelaskan, dan 6) ketrampilan berfikir logis,  

 

Teknik Pengolahan Data 

Data bersifat kuantitatif yang telah diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif digunakan untuk  menggambarkan central tendency (ukuran pemusatan) berupa ukuran 

rata-rata, modus dan median dari sebaran data baik angka nominal maupun persentase. Data dianalisis 

secara kuantitatif, dengan cara melakukan kodifikasi hasil pengamatan ke dalam angka-angka 

sehingga angka-angka hasil pengolahan tersebut kembali dapat dideskripsikan. Untuk mempermudah 

pemahaman data yang telah diolah tersebut ditampilkan dalam bentuk bagan atau grafik histogram. 

Untuk menjaga validitas data, maka instrumen tes formatif,  validitas internalnya (validitas konstruk, 

konten) diperoleh melalui telaah mendalam pada proses penyusunan kisi-kisi yang dPKnndu dengan 

indikator-indikator yang telah dirumuskan dalam silabus. 

  

Pelaksanaan  Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini merupakan 

bentuk kajian tindakan yang bersifat reflektif oleh subjek tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki 

aktivitas dalam pelaksanaan tugas, kemudian memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan 

yang dikerjakannya. Dengan demikian perbaikan aktivitas mengarah pada perbaikan proses 

pembelajaran baik oleh guru maupun siswa. 

 

Menurut Arikunto (2006:117) bahwa prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu meliputi (1)  

planning, (2)  acting, (3) observing, (4) reflecting. Langkah-nya disebut dengan siklus, dan 

pelaksanaannya tidak hanya cukup satu kali, jika ternyata satu siklus belum menunjukkan adanya 

perubahan, maka dilakukan secara berulang sampai benar-benar tampak adanya perubahan 

sebagaimana yang diharapkan. Keempat kerangka utama penelitian tindakan kelas terdapat pada 

setiap siklus, Arikunto (2006:74) memberikan gambar sebagai berikut: 

 

Penelitian ini dilakukan kolaborasi antara peneliti dengan guru dalam proses pembelajaran 

Pembelajaran PKN . Penelitian ini merupakan penelitian tindakan melalui refleksi diri, yakni suatu 

proses guru mengumpulkan data dari pelaksanaan mengajarnya, guru mencoba mengingat dan 

membaca kembali catatan mengajarnya tentang apa yang dikerjakan dan apa dampaknya. Selanjutnya 

guru menganalisis masalah yang terjadi, sehingga dapat menemukan kekurangan, dan dapat mengatasi 

kekurangan serta mampu meningkatkan proses pembelajaran berikutnya.   

 

Masalah yang telah dibatasi selanjutnya dicoba diselesaikan, dengan melakukan perencanaan yang 

dianggap memadai dan sesuai dengan jenis permasalahan tersebut, melaksanakannya, melakukan 

pengamatan terkait dengan prestasi belajar, aktivitas siswa dan proses pembelajarannya. 

 

Pengamatan terhadap guru yang memberikan tindakan merupakan telaah untuk mempelajari langkah-

langkah dalam menerapkan pembelajaran kontekstual. Untuk melakukan pengamatan terhadap 
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fenomena tersebut dapat digunakan beberapa jenis instrumen atau catatan-catatan tertentu yang 

bersifat naratif dan bersifat memfokuskan terhadap kejadian-kejadian yang bersifat spesifik. Catatan 

seperti ini dapat memuat secara rinci dalam bentuk informal dan lugas. Catatan semacam ini tidak 

memerlukan keahlian secara khusus, sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan 

pengamatannya. Dilakukan siklus berikutnya atau tidak didasarkan pada hasil refleksi dan indikator 

ketercapaian dari siklus sebelumnya. Dengan perencanaan indikator harus jelas dan tegas, sehingga 

mudah mengidentifikasi ketercapaian tujuan pada tiap siklusnya. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kalianda  yang beralamat di Jl. Z.A. Pagar Alam No. 149 

Kota Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, dengan melibatkan siswa Kelas XI S-

1 Tahun Pelajaran 2020-2021. Variabel yang diteliti meliputi variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel Bebas yaitu pembelajaran PKN yang menggunakan model pembelajaran Inkuiri dan variabel 

terikatnya yaitu Aktivitas dan Hasil belajar PKN dengan materi mengenal lembaga dalam 

pemerintahan desa sampai provinsi.  Guru  yang  mengajar pelajaran di Kelas XI S-1 SMA Negeri 1 

Kalianda, sebanyak 12 orang, satu orang Wali kelas, satu orang guru olah raga dan satu orang guru 

agama. Kondisi Siswa/Subyek Penelitian, siswa yang menjadi subyek dalam penelitian ini  sebanyak 

1 kelas yaitu Kelas XI S-1 dengan jumlah siswa sebanyak 34 siswa. 

 

Penelitian dilakukan pada Kelas XI S-1 dengan jumlah siswa 34 orang yang terdiri dari 12 orang laki-

laki dan 22 orang perempuan, dimana kelas ini merupakan kelas dengan komposisi kemampuan siswa 

yang heterogen, namun secara keseluruhan memiliki prestasi kelas yang dirasa masih kurang dan di 

bawah KKM, sehingga peneliti tergerak untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Aktivitas Belajar Siswa 

Hasil analisis data pada lembar observasi aktivitas belajar siswa diketahui bahwa persentase siswa 

yang aktif ≥ 75 sudah memenuhi kriteria keberhasilan yang dikehendaki. Persentase aktivitas belajar 

siswa siklus I dan siklus II dapat dilihat pada Gambar  

 
Gb.  Perbandingan Aktivitas Belajar pada Siklus I dan Siklus II 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa: 

Bertanya kepada guru 
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menjawab pertanyaan

mencatat materi

pelajaran

aktif berdiskusi

kelompok

mengerjakan latihan
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Pada Siklus I aktivitas bertanya kepada guru rata-rata adalah 10 orang, hal ini disebabkan siswa masih 

malu untuk bertanya dan takut dipermalukan siswa lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut guru 

memberikan pengarahan bahwa siswa yang sering bertanya bukan berarti tidak paham terhadap 

materi, dan guru memberikan semangat kepada siswa agar merasa percaya diri ketika mengajukan 

pertanyaan kepada guru. Pada siklus II, siswa yang bertanya kepada guru mengalami perubahan 

menjadi 28 orang sehingga ada peningkatan kemampuan bertanya pada sejumlah 22 orang 

 

Menjawab pertanyaan guru 

Pada aktivitas yang kedua yaitu menjawab pertanyaan terjadi peningkatan yang cukup besar. Pada 

siklus I, siswa takut kalau mau menjawab pertanyaan guru karena takut salah atas jawaban tersebut 

dan kurang percaya diri atas jawabannya sehingga hanya terlihat 5 orang yang berani menjawab 

pertanyaan guru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut guru memberikan motivasi serta guru 

memberikan nilai tambah pada siswa yang mau menjawab pertanyaan guru maupun pertanyaan 

temannya sendiri. Hal ini bertujuan agar siswa termotivasi dan memiliki percaya diri dalam menjawab 

pertanyaan guru. Pada siklus II, siswa sudah lebih berani menjawab pertanyaan guru meningkat 

menjadi 25 orang. Dengan demikian aktivitas menjawab pertanyaan guru meningkat dari siklus I ke 

siklus II. 

 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan sintaks inkuiri yang diungkapkan Sanjaya (2008:204) bahwa 

mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan. Dalam hal ini guru mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh siswa, begitu 

pula siswa mengajukan pertanyaan kepada guru tentang kesulitan yang dialaminya. 

 

Hasil penelitian ini, menegaskan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwanto (2008) 

pada pelajaran biologi. Penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan Model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan aktivitas 

bertanya  menjawab pertanyaan guru. 

a) Mencatat materi 

Pada aktivitas mencatat materi pelajaran terjadi peningkatan. Pada siklus I siswa masih malas dan 

menganggap remeh pelajaran, sehingga hanya 6 orang yang mencatat materi pelajaran. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut guru memberikan pengarahan pada siswa agar siswa bersemangat 

untuk mencatat materi pelajaran, karena mencatat sangat diperlukan untuk mengingatkan siswa jika 

lupa, dan jika sering dipelajari maka ingatan akan semakin tajam. Pada siklus II, siswa mulai 

menyadari pentingnya mencatat dan merangkum konsep pelajaran, karena dengan mencatat materi 

yang sudah dipelajari di sekolahan, materi pelajaran tersebut bisa dipelajari di rumah, sehiingga 

terlihat di akhir siklus hampir semua siswa mencata materi pelajaran. Hasil observasi memperlihatkan 

30 orang siswa dari 32 siswa melakukan pencatatan materi pelajaran dengan baik. 

 

Hasil penelitian tersebut seperti dikemukakan oleh R. Ibrahim (dalam Santoso,2008) bahwa individu 

atau siswa memiliki sejumlah daya atau kekuatan, seperti daya: mengindra, mengenal, mengingat, 

menangkap, berfikir, merasakan,menilai, dan berbuat.  

 

Hasil penelitian ini, menegaskan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwanto (2008) 

pada pelajaran biologi. Penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan Model inkuiri dapat meningkatkan aktivitas mencatat materi. 

b) Aktif berdiskusi dalam kelompok 

Aktivitas berdiskusi dalam kelompok terjadi peningkatan. Pada siklus I, terlihat hanya 10 orang siswa 

yang berdiskusi aktif dan siswa yang lebih pandai tidak membantu temannya yang kurang paham 
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terhadap materi, mereka lebih berkonsentrasi pada pengerjaan soal. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut guru memberikan arahan kepada siswa yang mempunyai kemampuan akademis lebih tinggi 

agar mau membantu anggota sekelompoknya karena dengan proses kerjasama ini akan meningkatkan 

kemampuan individu dan kelompok dalam proses sosialisasi antar anggota kelompok. Pada siklus II, 

jumlah siswa yang aktif berdiskusi mencapai 30 orang, dimana siswa mulai menyadari pentingnya 

kerjasama kelompok sehingga partisipasi antar anggota kelompok sudah berjalan.  

 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Sanjaya (2008:199) bahwa salah satu 

prinsip inkuiri adalah prinsip interaksi yang memingkinkan siswa untuk melakukan proses interaksi, 

baik interaksi antar siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi siswa dengan 

lingkungannya. 

 

Hasil penelitian ini, menegaskan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwanto (2008) 

pada pelajaran biologi. Penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan Model inkuiri dapat meningkatkan aktivitas aktif berdiskusi 

dalam kelompok. 

c) Mengerjakan latihan 

Pada aktivitas mengerjakan latihan tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena guru 

mengharuskan kepada siswa untuk mengumpulkan setiap latihan yang dikerjakan sehingga siswa 

merasa memiliki kewajiban untuk mengerjakan soal latihan yang diberikan. Sehingga aktivitas 

mengerjakan latihan baik pada siklus I maupun pada siklus II adalah cukup banyak mencapai 28 

orang siswa yang terlihat aktif. 

 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan sintaks inkuiri yang dikemukakan oleh Sanjaya (2008:204) 

yaitu pada tahap menguji hipotesis siswa menganalisis dan membahas data atau bahan yang telah 

berhasil dikumpulkan oleh siswa, dalam hal ini siswa mengarjakan latihan yang terdapat pada LKS 

yang diberikan guru. Jadi mengerjakan latihan merupakan salah satu aktivitas dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan model inkuiri.  

 

Hasil penelitian ini, menegaskan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwanto (2008) 

pada pelajaran biologi. Penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan Model inkuiri dapat meningkatkan aktivitas mengerjakan latihan. 

d) Memperhatikan penjelasan guru 

Pada siklus I, aktivitas siswa pada saat pembelajaran yang aktif memperhatikan penjelasan guru 

sebanyak 20 orang siswa, yang lain belum termotivasi untuk belajar dan masih menganggap remeh 

pelajaran. Untuk meningkatkan aktivitas tersebut guru melakukan Model secara individual yang 

berupa guru memberikan perhatian lebih dan guru menegur siswa yang tidak memperhatikan 

pelajaran. Pada siklus II, aktivitas memperhatikan guru menerangkan mengalami peningkatan menjadi 

32 orang siswa dengan kata lain seluruh siswa emperhatikan penjelasan guru dengan seksama. 

Peningkatan aktivitas memperhatikan penjelasan guru terjadi disebabkan antara siswa dan guru mulai 

akrab dan terjalin komunikasi serta siswa termotivasi untuk belajar. Dengan demikian setiap individu 

maupun kelompok dapat memperoleh tujuan mereka yaitu memperoleh nilai yang tinggi dan menjadi 

yang terbaik. 

 

Hasil penelitian tersebut seperti dikemukakan oleh R. Ibrahim (dalam Santoso,2008) bahwa setiap 

perbuatan belajar didorong oleh sesuatu atau beberapa motif. Motif atau disebut juga dorongan atau 

kebutuhan merupakan sesuatu tenaga yang berada pada diri individu atau siswa yang mendorongnya 

untuk berbuat mencapai suatu tujuan. 
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Hasil penelitian ini, menegaskan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwanto (2008) 

pada pelajaran biologi. Penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan Model inkuiri dapat meningkatkan aktivitas memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

Hasil penelitian ini, juga menegaskan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermansyah 

(2008). Penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

mengguakan Model inkuiri dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Jadi Model inkuiri dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa Kelas XI S-1 SMA Negeri 1 Kalianda  semester ganjil tahun 

pelajaran 2020-2021. 

 

Peningkatan aktivitas belajar pada siklus II disebabkan karena dalam pembelajaran dengan 

menggunakan Model inkuiri dilakukan upaya-upaya pencapaian target indikator yang belum tercapai 

pada siklus I. Upaya-upaya tersebut antara laian memotivasi siswa untuk lebih aktif berdiskusi dalam 

kelompok, meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan guru, 

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, mengambil kesimpulan, dan menyelesaikan masalah 

mengenai materi yang sedang dipelajari, memberikan pengarahan kepada siswa agar saling 

menghargai pada saat siswa lain memberikan pendapat atau tanggapan terhadap hasil diskusi yang di 

presentasikan kelompok lain. Serta memberi bimbingan kepada siswa yang masih memiliki 

kemampuan di bawah rata-rata. 

 

2. Aktivitas Guru pada saat Pembelajaran 

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru diperoleh data bahwa guru telah melaksanakan semua aspek 

yang diamati, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Pada siklus I dari 10 aspek yang 

diamati dari semua pertemuan didapat 6 aspek terkategori baik, 17 aspek terkategori cukup, dan 7 

aspek terkategori kurang. Pada siklus II dari 10 aspek yang diamati dari semua pertemuan didapat 9 

aspek terkategori baik, 21 aspek terkategori cukup, dan 0 aspek terkategori kurang. Dari data tersebut 

didapat bahwa aspek yang terkategori cukup lebih banyak dibandingkan yang terkategori baik atau 

kurang. 

 
Gb.. Aktivitas Pembelajaran Guru 

 

Pada awal pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendedekatan inkuiri, guru kurang 

memotivasi siswa memahami materi dan guru kurang melatih siswa untuk mengajukan pertanyaan 

akibatnya guru lebih aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar dibandingkan siswa. Selain itu, 

siswa juga belum terbiasa dalam memahami hakekat pembelajaran dengan menggunakan Model 
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inkuiri. tetapi seiring berjalannya waktu, pengelolaan pembelajaran semakin baik dan mengalami 

peningkatan. Aktivitas guru setiap siklus mengalami peningkatan.  

 

Peningkatan ini disebabkan guru mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan pada saat 

pembelajaran di setiap pertemuan dengan selalu meminta masukan dari observer maupun dari refleksi 

yang dilaksanakan pada akhir siklus. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran di kelas dapat 

berlangsung dengan baik dan teratur yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa. 

3. Hasil Belajar Siswa 

Dari hasil penelitian diperoleh data skor hasil belajar Pembelajaran PKN   siswa dalam pembelajaran 

dengan menggunakan Model inkuiri pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada Tabel.  

 Tabel. Perbandingan Hasil Belajar pada Siklus I dan Siklus II 

N

o 

K

ategori 

Ni

lai 

Banyak Siswa Persentase 

Si

klus I 

Si

klus II 

Si

klus I 

S

iklus II 

1

. 

T

untas 

≥ 75 22 31 

64.71 91.18 

2

. 

Ti

dak 

Tuntas 

< 

75 

12 3 

35.29 8.82 

Nilai rata-rata belajar siswa            34               34   

 

Berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata belajar siswa meningkat dari setiap siklusnya, di mana pada 

siklus I rata-rata hasil belajar siswa 67,11 sedangkan pada siklus II menjadi 76,57 sehingga terjadi 

peningkatan sebesar 9,46. Pada siklus I siswa yang mendapat nilai sesuai dengan KKM ≥ 75 

sebanyak 57,14%, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 82,86%. Dengan demikian ketuntasan 

belajar pada siklus II telah mencapai atau memenuhi indikator keberhasilan tindakan, yaitu siswa 

yang mendapat nilai ≥ 75 minimal sebanyak 60% dari jumlah seluruh siswa.     

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat ada peningkatan hasil belajar siswa yang nilainya pada kategori 

tuntas dari 20 siswa menjadi 29 siswa atau meningkat 25,72% sehingga hasil belajar pada siklus II 

lebih baik dari pada siklus I meskipun maih ada 6 siswa yang tidak tuntas, tetapi secara umum hasil 

belajar pada siklus II sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan Model inkuiri terlihat meningkatkan rata-rata hasil belajar 

siswa karena siswa terlibat  aktif dalam proses pembelajaran. Selain menambah pemahaman siswa 

tentang materi yang dipelajari, juga meningkatkan rasa percaya diri dalam mengungkapkan pendapat 

dalam berdiskusi bersama-sama temannya. Dalam pembelajaran dengan menggunakan Model 

pembelajaran inkuiri siswa juga belajar menghargai pendapat dan hasil karya temannya serta saling 

bertukar pikiran dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.     

 

Peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II disebabkan karena dalam pembelajaran inkuiri ini 

siswa mampu memahami materi, siswa merasa senang karena dalam pembelajaran siswa diberi 

kesempatan ikut aktif terlibat langsung dalam menemukan penyelesaian jawaban melalui pengmatan 

langsung. Sehingga daya ingat siswa dapat bertahan lama. Selain itu juga siswa termotivasi untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam berfikir setahap demi setahap dari yang sederhana menuju 

pada yang lebih kompleks.  
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Dalam kegiatan belajar, aktivitas memegang peranan penting karena sangat menunjang hasil belajar. 

Hasil belajar akan tercapai dengan baik apabila aktivitas belajar itu tinggi. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Rohani (2004:6)  “Belajar yang berhasil mesti melakukan berbagai macam aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis”.  Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar akan 

sangat menentukan hasil belajar.  

 

Dalam penelitian ini, siswa yang aktivitas belajarnya tinggi cenderung memiliki hasil belajar yang 

tinggi pula. Pembelajaran dengan menggunakan Model inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

karena siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pembelajaran dengan menggunakan Model inkuiri dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa Kelas 

XI S-1 SMA Negeri 1 Kalianda  semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021.  Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Pembelajaran dengan menggunakan 

Model inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas XI S-1 SMA Negeri 1 Kalianda  semester 

ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa dari siklus 

I ke siklus II. Pembelajaran dengan menggunakan Model inkuiri dapat meningkatkan proses 

pembelajaran yang dilakukan guru pada siswa Kelas XI S-1 SMA Negeri 1 Kalianda  semester ganjil 

tahun pelajaran 2020-2021. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke 

siklus II. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang 

penulis ajukan adalah sebagai berikut: Untuk Guru, dalam pembelajaran dengan menggunakan Model 

inkuiri, diharapkan: Guru hendaknya membuat tahap-tahap dalam proses belajar mengajar seefektif 

mungkin shingga waktu menyampaikan materi, kegiatan belajar kelompok, dan diskusi kelas dapat 

digunakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Guru hendaknya membuat soal-soal latihan pada LKS 

disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Guru hendaknya menjelaskan kembali pada siswa 

untuk lebih memahami materi , pentingnya belajar secara kelompok dan memotivasi siswa untuk 

lebih aktif dalam diskusi maupun berinteraksi dengan guru atau teman. Guru hendaknya lebih 

meningkatkan pengawasan pada saat diskusi berlangsung. Untuk Siswa, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan Model inkuiri dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar maka diharapkan agar siswa lebih memperhatikan pelajaran dan lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas khususnya pada pelajaran Pembelajaran PKN. 
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